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Editorial

HOMENAGEM A FRITZ MVLLER

A escolha da cidade de Blumenau para sede

da /S. a Reunido Anual da S.B.P.C, entre ou-

tros motivos, visou render justa homenagem

a Fritz Miitler, cuja contrlbuicdo para a His-

toria Natural do Brasil, e das mats rete-

vantes.

Justamente par se tratar de urn grande e

eminente naiuralista, relativaniente pouco co-

nhecido, e cuja vida constitai exemplo impar

de dedicacdo e interesse pela Historia Natu-

ral, e que se procurou, com a referida esco-

lha, mostrar a nova geracdo, o quanto podem

aproveitar a Ciincia, o senso agudo de obser-

vacdo e o interesse pela vida dos animais e

das plantas, de urn homem inteiramente de-

votado ao estudo da faiina e da flora dos

tropicos.

Resolveu-se dedicar iodo urn "Simposio"

para estudo da obra de F. Midler, a qual

chegou ate nos gracas ao zeto do Dr. Alfred

Moller, sen sobrinho, ao colecionar e editor

ndo somente os trabalhos cientificos de F.

Mutter, como a preciosa correspondencia qua

de Blumenau levott a Europa e aos Estados

Unidos, informagoes valiosas, colhidas pelo

naiuralista alemdo. £ com prazer que os in-

teressados na biotogia, podem ler em 1966, a

copiosa correspondencia de F. Miitler com C.

Darwin, Hans Spemann, Hermann Miitler,

Hermann von Ihering, Louis Agassiz, Max

Schultze, e tantos outros.

Incumbido pela S.B.P.C. para programar o

presente "Simposio", dou-me por feliz por ter

contato com a inestimdvel cobaloracao de vd-

rios interessados. Urn dos resultados do "Sim-

posio" foi a aprovacdo pela Assembleia Ge-

rat da S.B.P.C, da fundacdo do "Institute de

Ciencias Biologicas "Fritz Miiller", que deve-

rd formar urn vigoroso nucleo de estudos da

fauna e da flora do subtropico. Restaurar-

-se~d a casa em que viveu o grande natufa-

lista, que vird a ser um grande laboraiorlo

de Biologia Experimental.

Alem do "Simposio", constou a homenagem

promovida pela S.B.P.C, de uma conferencia

sobre a vida do naiuralista, para o grande

publico, e da deposigdo de uma coroa no mo-

numento que, em 1929, Blumenau erigiu a

Fritz Miiller, em uma de suas pracas, em re-

conhecimento ao sea proficuo trabalho cien-

tifico.

A todos que colaboraram em ambas as ini-

ciaiivas, deixo aqui os gradecimentos da S.B.

P.C. e os mens proprios.

Paulo Sawaya
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FRITZ MULLER E SUA OBRA

PAULO SAWAYA

De JOHANN FRlDERICH THEODOR MULLER,
mais citado como Fritz Miiller pode-se dizer,

pertenceu ao pequeno grupo de grandes ho-

mens que tiveram a missao de projetar no

cenario europeu o nome do Brasil.

"Mtiller-Desterro" era o nome pelo qual o

conheciam na Europa. Suas inumeras cartas,

253 publicadas, datadas de Desterro, mais

exatamente, Cidade de Nossa Senhora do Des-

terro, tornaram-no familiar no ambiente cien-

tifico europeu, e mesmo no dos Estados

Unidos.

A escolha do Brasil fora feita gracas ao

eontacto oportuno com o incansavel coloniza-

dor
r
o Dr. Hermann Blumenau.

Feliz a hora em que F. Miiller conheceu

em casa de seu tio Dr. Tromisdorff, o jovem
doutor Blumenau, ja na epoca, fins da pri-

meira metade do seculo passado, grande entu-

siasta do Brasil, que o influenciou para emi-

grar para o nosso pais e nao para o Chile,

como era sua intencao.

Naquele tempo, a Europa vivia sob o im-

pacto da revolucao de 1848. Enorme era a

agitacao das massas, agitagao que alcancava

tambem a intelectualidade. F. Miiller sofrera

tambem esse impacto, e encontrava-se depri-

mido, vivendo como preceptor dos filhos de

Guilherme Lamprechet em Roloshagen, na

Pomerania. Sentia-se isolado, sem a atmos-

fera propicia para o seu temperamento dina-

mico, sonhador, ansioso de realizagoes.

Ja era doutor em filosofia, tendo tido por
mestre Johannes Miiller, o fundador da zoolo-

gia experimental, ou que vem a ser aproxima-
damente equivalente, da fisiologia comparada
Recebeu de Johannes Miiller um microscopio

de presente, talvez o mesmo que tive a opor-

tunidade de encontrar na casa de Fritz Miil-

ler, em Blumenau. Devia ter sido um bom
preceptor, a julgar pela fotografia com afe-

tuosa dedicatoria que Ihe ofereceram, com
sua silhueta.

Antes de emigrar, teve a feliz ideia de con-
quistar o diploma de Medicina, obtido em

1849. Na epoca, a maioria dos naturalistas"

era formada por medicos. Nao resta duvida,

que os cursos de medicina muito beneficiaram

a formagao cientifica de F. Miiller. Nao se

falava ainda na Fisiologia Experimental nos

cursos de ciencias naturais. treino na ex-

perimentacao era obtido nos cursos medicos.

Embora F. Miiller nao tivesse inclinagao para

o exercicio da Medicina pratica, sua passa-

gem pela Faculdade Medica foi-lhe benefica,

abrindo-lhe novos horizontes para melhor ex-

plorar e compreender a natureza tropical.

Microscopio usado por Fritz Miiller.

F. Miiller, era, sem duvida, um predestina-

do. Aos 22 anos ja conseguira o diploma de

doutor em filosofia, e aos 27 o de medico.

Por estas rapidas informagoes, verifica-se

que Fritz Miiller obtivera solida formagao na-

turalistica, principalmente biologica, com al-

guns dos mais eminentes mestres europeus,

pois sabia-se que, na epoca, Berlim era o

principal centro de atracao da intelectualidade

alema, formagao a que se adicionaram os co-

nhecimentos medicos que tao uteis lhe foram
mais tarde. F. Miiller, achava-se pois, per-
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feitamente preparado para a conquista do

novo continents

Em 1849 legalizou sen casamento com Ca-

rolina Tollner e tres anos depois dispos~se a

vir para o Brasil.

Nao so as Universidades de Berlim e de

Greifswald influiram acentuadamente na for-

magao do jovem naturalista-medico, mas todo

um ambiente social e familiar muito contri-

buiu para isso. Basta lembrar que a casa de

seu pai, pastor evangelico, era frequentada

assiduamente por homens eminentes, como por

exemplo, Alexander v. Humboldt, na oportu-

nidade reconhecido como o sabio mais com-

petente de toda a Europa. Humboldt havia

regressado da America do Sul, e levara noti-

cias excepcionalmente sugestivas sobre a na-

tureza dos tropicos. Sem duvida, tais infor-

magoes tiveram parte importante na decisao

de Fritz Muller de sair da Alemanha e vir

para o Brasil.

A falta de sua mae, falecicia em 1843, que

era profundamente religiosa, as lutas politieas

da decada de 1840 a 1850, o agnosticismo

universitario, talvez sejam os responsaveis

pela descrenga e pelo materialismo de Fritz

Muller. Cientificamente, porem, muito deve ele

ao seu tio, Dr. Joao Bartolomeu Tromisdorff,

quimico e botanico, que deu a Fritz Muller

um emprego na sua "Schwanen Apotheke",

Farmacia do Cisne, em Erfurt.

Finalmente, em 1852 embarca no pequeno

navio denominado "Florentin", que saiu de

Hamburgo a 17 de maio. Teve a bordo um
tratamento especial, recebendo um "camarote

muito elegante, iluminado de cima, com espe-

lho, sofa, e arremafes dourados nas paredes".

As peripecias de viagem sao contadas em es-

tilo pitoresco por F. Muller. Repleta de des-

conforto e de acidentes, como o ataque de

sarampo que tambem o alcangou, tendo oca-

sionado mortes, pois 14 criangas foram /an-

gadas ao mar, vitimas de infecgao.

Veio diretamente a Sao Francisco, mas ai

nao ficou, pois "as ruas e todas as casas de

taipa estavam sujas e descuidadas; muitas

colocadas sobre paredes nuas sobre pilares de

pedra, repletas de brechas, assim que muitas

ruas nos assustaram e pareciam rufnas". Mas
logo adiante aduz o naturalista: "0 que a

cidade perdeu ao ser vista de perto, ganhou
a natureza; laranjeiras com frutos dourados,

palmeiras, bananeiras, enormes pes de mamo-
na cresciam em volta das casas. Primeiro

acampamos na praia, com a nossa moamba,
sendo olhados com espanto por todos os se-

res humanos de varias cores. .
.". Depois alu-

gou uma casa ampla, com 7 quartos, assoa-

Ihada, com portas de dois batentes, duas ja-

nelas envidragadas, cozinha, que havia sido

uma cocheira miseravel, com tijolos unidos

"ad libitum" funcionando como fogao", Alu-

guel: 2 mil reis por semana (*).

A ida de seu irmao a Blumenau transfor-

mou os pianos, e logo todos foram alojar-se

nas beiras do ribeirao Garcia. Alojar-se quer

dizer, receber dois lotes de terra, derrubar a

mata com o machado, cortar a madeira, fa-

zer as cabanas de pau a pique. Tres meses

apos a saida de Hamburgo, permaneceram

algum tempo na casa do Dr. Blumenau e logo

depois construiram sua propria casa.

De uma de suas cartas desta epoca extraio

o seguinte trecho: "...sobre o clima e as

condigoes de saude neste pais e sobre nossa

colonia, as vantagens da emigragao, ainda

nao posso falar, pois me faltam experiencias

pessoais. Nao quero levar ninguem a se-

guir-nos por motivos de preconceitos e arre-

batamento. Mas uma coisa nao seria su-

perfluo dizer... quern se decidir a estabele-

cer na mata virgem precisa desistir durante

muitos anos de toda a comodidade e praze-

res europeus. Aqui tera durante muito tempo
uma cabana para alojamento, com paredes de

ripas verticals de troncos de palmeiras, teto

de folhas de palmeiras, chao de terra nua,

e tambem ano por ano ...ebenso jahraus,

jahrein kein anderes Mittagbrot als hettte,

Came seca (irocknes Fleisch) Farinha and

schwarze Bohne, morgen Farinha, Came Se-

ca und schwarze Bohnen and lib ermorgen

schwarze Bohnen, Came seca and Farinha.

Keine Bier, kein frisches Flesch, kein Brot,

kein Ei, kein Kariofel, kein Sttthl, kein Tisch,

kein weiches Beit. Nicht wahr, schrecklich?"

Nao e horrivel? "Und doch sind wir allesamt

trotz alledem hochst munter und guter Dinge

und mochten um alles in der Welt nicht wieder

zuriick aus unsern Urwald in das zivilisierie

Europa". Traduzo: "Mas apesar disso esta-

mos muito alegres. Nao queremos por nada
sair do nosso mato virgem e troca-lo pela Eu-

ropa civilizada" (
2
).

Foram meses e anos dificeis para Fritz

Muller, esses da estada nas margens do Gar-

cia e do Itajai.

Alem de colono, tendo de lavrar a terra

brava, derrubar o mato, rogar, queimar, se-

mear e colher o alimento indispensavel, Fritz

Muller ainda era o unico medico em toda a

regiao. A adaptagao foi dificil.
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Vcrlag von Guirfav Rsa&er in Jena.

Mapa da regiao de Blumenau ao tempo de Fritz Muller.

Sair da Europa civilizada, com relativo con-

forto, e vir para o mato virgem, a cuidar

tambem de pacientes, deveria ser muito duro.

"Voces podem imaginar nao ser urn prazer,

escrevia ele, ser medico e atender doentes

num quarto escuro, repleto de pessoas, e nao

poder arranjar boa ventilagao e dieta ade-

quada". Geralmente se ganha muito pouco

reconhecimento pelo trabalho"( 3
).

Ao tempo de Fritz Muller, Blumenau ain-

da estava em projeto. A colonia ia sur-

gindo com enormes dificuldades; molestias,

ataques de indios, a que ele chama de bugres,

e as famosas enchentes do Itajai, bastariam

para quebrar o animo dos mais fortes, mas
nao o de Fritz Muller. Era rijo deveras.

Resistiu a tudo, talvez, seja-me permitido ar-

riscar uma hipotese, devido ao seu permanen-

te encantamento pela natureza. Fritz Muller,

pode-se dizer, foi urn enamorado da nature-

za dos tropicos. Sua formagao naturalistica

bastante solida, convidava-o a prescrutar os

minimos pormenores de animais e plantas com

que enriqueceu os quatro alentados tomos de

sua obra.

Talvez esse perene encantamento foi o que

o levou a escrever a sua querida Roschen, a

irma predileta, em 1853, isto e, urn ano apos

a sua chegada a Blumenau: "Voce se alegra-

ra em ouvir que estou agora muito contente

com a escolha do pais, onde procuramos uma

nova patria, e que eu me sinto muito bem e

alegre com o modo de vida. inicio da colo-

nizagao foi muito dificil sob todos os pontos

de vista, e conhecemos todos os males do

pais, pela propria experiencia. Nao faltaram

momentos em que amaldicoamos o Brasil.

Desde o momento em que entramos no mato

virgem, no fim de agosto, ate meados de no-

vembro, o tempo foi ruim, chuvoso, nao nos

permitindo sair de nossa cabana durante se-

manas, Bolor e ferrugem estragaram nossas

roupas e ferramentas e as sementes do jar-

dim. A floresta nao secou a tempo de per-

mitir a plantacao, que teve de ser adiada

para fevereiro. Alemaes que moraram aqui

ha mais de 20 anos, nao se lembram de tem-

po tao continuadamente ruim. Nos ultimos

dias de outubro, alem da chuva, houve a inun-

dagao. nosso Garcia elevou-se a mais de
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Vista geral de Blumenau ao tempo de Fritz Miiller.

20 pes do nivel normal. A maior parte da
terra de Augusto (seu irmao), estava inun-
dada. Depois do tempo chuvoso veio um ca-

lor forte a 29°C a sombra, o calor deixou-nos
mais desencorajados que a chuva. Sofremos
muito com os pernilongos que sao bem pare-
cidos com os da Alemanha.

.
.". Alem disso,

acrescentou, os pregos dos viveres subiram
muito. Um quilo de carne fedorenta, com
mais pele e nervos do que carne mesm-o, custa

6 vintens. Por um saco de farinha pagam-se
6 patacas. Um saco de feijao de 8 a 19
mil reis" (

4
).

Como se ve, as espectativas de Fritz Miiller
nao eram muito lisonjeiras. Mas seu animo
forte tudo suportou, e ja em 1856 comega o
intenso intercambio com a Europa, atraves
de suas cartas.

Ja e o momento de analisar, mesmo ao de
leve, a obra de Fritz Miiller.

Seu trabalho naturalistico abrangeu quase
tdda a zoologia dos invertebrados e grande
parte da botanica.

A despeito do extraordinario deseonforto,
da necessidade de sobreviver numa regiao que
lhe foi, no inicio inhospita, Fritz Miiller pode
desenvolver, em grau bastante elevado, seu
excepcional senso de observagao.

Como disse, na Europa ja se habituara ao
trabalho cientifico com mestres de grande

reputagao. A tese para o doutoramento em
filosofia, versou sobre as sanguessugas, siste-

matica, morfologia e historia natural destes

interessantes animais. Afeito ao estudo dos
invertebrados, aventurou-se pela carcinologia,

deixando apreciavel contribuigao.

No Brasil, comecou a colher dados sobre o

modo de vida dos animais e plantas que ia

encontrado na mata que derrubava, nos rios

Garcia e Itajai, durante sua estada em Blu-

menau. Esta era um pequeno nucleo que ia

progredindo gragas aos esforgos dos colonos

alemaes liderados pelo Dr. Blumenau.

Mais tarde, a descrenca de Fritz Miiller co-

megou a perturbar o Dr. Hermann Blumenau,

pois de certo modo influia sobre os colonos.

Blumenau era um homem profundamente re-

ligibso, e dai os desencontros com o natura-

lista. Beneficiou-se a ciencia desse desacor-

do. Dr. Blumenau aproveitou a oportuni-

dade que se ofereceu a Fritz Muller para re-

comenda-lo para o cargo de professor de his-

toria natural no Liceu Provincial, fundado pelo

Governador da Provincia, Joao Jose Couti-

nho. Para la foi o naturalista que passou a

andar calgado, e usar a indumentaria da ci-

dade, pois ate entao, se achava plenamente
a vontade na borda da mata virgem de Blu-

menau. Dava ligoes a 2 alunos durante 3
horas diarias. No segundo ano o numero de

alunos aumentou para 4, e no 3.° se elevou

a 22.
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A oenria lucrou enormemente com esse es-

de Fritz Miiller no literal. Intensificou-

soa correspondencia com a Europa, man-

ado as inumeras observagoes que agora fa-

t a beira-mar.

Estodou o desenvolvimento dos Crustaceos

Procurou, nesse estudo, aplicar ?

de Darwin. Surge o interessante tra-

"Fiir Darwin", com o qual o natura-

de Santa Catarina propagou na culta

Alemanha as teorias darwinianas.

Como se sabe, a enorme repercussao do li-

no de Darwin sobre a "Origem das especies",

fitro que no dizer de De Beer: "Pertence

ao pequeno numero dos grandes livros que

arearam a face da terra" (*), nao foi a mes-

raa em toda Europa. Na Alemanha, princi-

palmente, houve forte reagao contraria a teo-

ria. Pois foi Fritz Miiller, com seu "Fur

Darwin" (
6
) o veiculo para propagar em toda

a Germania a teoria do famoso naturalista

:-£les. Tao bem apresentara essa teoria re-

lacionada com seus estudos, principalmente os

Fritz Miiller em 1886, quando ainda fazia

as excursoes as matas de Blumenau.

carcinologicos, que Darwin encantado provi-

denciou a tradugao para o ingles, donde sua

maior repercussao. Tambem aqui no Brasil,

houve parte dessa repercussao. O "Fur Dar-

win" foi traduzido para o portugues e em
parte publicado na revista Kosmos (

7
), pelo

saudoso naturalista do Museu Nacional, o

Prof. Alipio de Miranda Ribeiro. Pena e que

se nao tenha completada essa tradugao!

F. Miiller, era considerado urn Mestre por

C. Darwin. Este a ele recorreu muitas vezes

para elucidar pontos importantes e mesmo
controvertidos, que dependiam de uma boa

observagao em material vivo.

Dificuldades inumeras liquidaram com o Li-

ceu Provincial de Florianopolis, e Fritz Miiller

voltou a Blumenau, reiniciando seu trabalho,

completando os manuscritos que foram pos-

teriormente publicados na Inglaterra e na

Alemanha.

Acentuou-se a freqiiencia de sua correspon-

dencia com seu irmao Hermann Miiller, afa-

mado botanico, professor em Lippstadt, com

Hans Spemann, mais tarde premio Nobel de

Medicina, com Max Schultze, com Hermann

von lhering, com Ernest Haeckel, a partir de

1875, com Weismann, com Ernst Krause, com

Paul Meyer e com Charles Darwin. Hermann

von Ihering em 1885 ja se encontrava no Rio

Grande do Sul. Outro gigante da zoologia

que deu notavel impulso ao Museu Paulista

e que tragou expressivo necrologio de Fritz

Muller(°).

Em 1880 volta de novo ao Desterro para

lecionar no Liceu. Retorna a fauna mari-

nha. Confirma observances, colhe novos da-

dos, aduz novos pormenores, enfim, sempre

observando e estudando, contribui de modo

impar para o melhor conhecimento da biolo-

gia da zona sul do Brasil subtropical.

Foi ja nesse periodo que Ladislau Netto,

diretor do Museu Nacional, ao passar por

Florianopolis, conheceu Fritz Miiller, e lhe

ofereceu o cargo de naturalista viajante da-

quele Museu, com a remuneragao de 200 mil

reis mensais. Fritz Miiller ficou no auge.

Podia dispensar-se do cargo de professor do

Liceu e voltar a Blumenau para dedicar-se ao

estudo da natureza! (
10

).

E assim aconteceu. Mas essa sua euforia

durou pouco. Com a proclamagao da Repu-

blica, disse-lhe, em carta, o ministro da Edu-

cagao, que nao haveria mais lugar para natu-

ralistas viajantes, pois todos deveriam residir

no Rio... Talvez para marcar o ponto de

freqiiencia! Naturalmente, Fritz Miiller resig-
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Fritz Miiller em 1ST?.

nou ao cargo, voltando a ser lenhador para
poder conseguir recursos para manutencao
sua e da familia. £ a seguinte sua carta de

demissao:

"Havendo o Siir Ministro e Secretario de

Estado dos Negocios da Instrugao Publica,

Correios e Telegraphos resolvido que nao te-

nham mais residencia fora dessa Capital os

Naturalistas Viajantes do Museu Nacional,

como me communicais por officio hontem re-

cebido, devo deste hoje considerarme demit-
tido por nao poder mudar a minha residencia

para o Rio de Janeiro.

Saude e fraternidade

Gez. Frederico Miiller

Blumenau, 5 de Junho de 1891."

Acentua-se entao a fase do naturalista via-

jante, muito proveitosa para Fritz Miiller e

principalmente para a ciencia brasileira. Cons-
ciente e escrupulosamente fez as colecoes, en-

viou os especimes ao Museu Nacional. A
niaior parte destes perderam-se, mas ficaram

os sens substanciosos relatorios que vem, em
graitdc parte, transcritos, no que se refere

as observances, publicadas no volume das
cartas. E pena nao haver tempo para co~

mentar esses relatorios! Todavia, constituent

eles urn bom exemplo de que algum dia al-

guem se interessara por tais relatorios, pelos

quais, quase todos nos temos certa e acen-

tuada alergia. .

.

Livre das obrigacoes do cargo de natura-

lista viajante, Fritz Miiller inicia a serie de

excursdes que tanto renderam para a ciencia.
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extensas regioes. Ja se aproxi-

fim da vida, mas ainda tinha animo

ir de Blumenau com seu irmao Gui-

:r a pe ate Gaspar, alcangar Itajai,

a Tijucas e aportar na praia da

da Piedade, no canal de Santa Cata-

M descobre o Batanoglossus que en-

2. Spengel, que o descreveu dando-lhe o

de Balanoglossus gigas. Isso foi em

Em 1960, 61 depois, o Prof. Besnard,

Institute Oceanografico, desenterra na

zo Arac.a, no litoral de Sao Sebastiao,

de Sao Paulo, um fragmento de urn

semelhante ao encontrado por F. Miil-

Armacao da Piedade, e no-lo da para

Confirma-se a diagnose de Spengel,

as o que e importante tambem, esse achado

ji origem ao atual Instituto de Biologia Ma-

i ii—fc ii que mantem seu laboratorio em Sao Se-

kastiao, nas proximidades do local onde foi

-rcr.wi-.-rado o Enteropneusto referido. Deve-

st por assim dizer,, a Fritz Muller o dotar-se

o pais de um moderno instituto para pesqui-

das Ciencias do Mar.

Para assegurar-me da certeza de se tratar

da mesma especie coletada por Fritz Muller,

em 1950 empreendi uma viagem a Santa Cata-

rina, tendo parado em Itajai. Segui dai para

Armacao, mas nao era a da Piedade, e vol-

tei entao para Biguagu, onde um barco a vela

nos transportou, a mim e ao meu auxiliar

Joao Enfrosino, ate a praia onde Fritz Muller

havia colhido o animal. Infelizmente a mare

era desfavoravel, devido ao forte vento sul,

e o que foi pior, esse vento impediu o barco

a vela de voltar. Decidimos percorrer a pe

os 20 quilometros que separam a praia da

Armagao da Piedade, de Bigua^u, atravessan-

do a mata e a montanha. Lembrando-me da

tenacidade de Fritz Muller, esse fracasso Ion-

ge de desanimar, excitou-me a percorrer de

novo a regiao. E assim, em 1961, em com-

panhia de Jorge Alberto Petersen, hoje assis-

tente, de Guerino Montagner, hoje adminis-

trador do laboratorio do Instituto de Biologia

Marinha, pudemos coletar, no mesmo local on-

de 61 anos antes Muller encontrou o Balano-

glossus gigas (
12

).

Assim se explica o entusiasmo e a admira-

gao que sempre tive por esse homem que

tanto fez pelo nosso pais, pela ciencia brasi-

Casa onde morou Fritz Muller, existente atualmente em Blumenau.
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leira, projetando o nome do Brasil em toda

a Europa.

£ preciso concluir. Fritz Miiller foi na rea-

lidade um gigante da ciencia biologica. Em-
bora restrito quase somente aos Invertebrados,

contribuiu como ninguem para o conhecimen-

to da sistematica, da morfologia, da fisiolo-

gia, enfim da historia natural desses animais

e de muitas plantas, que pode estudar no

Brasil.

Mais que tudo isto, o exemplo de Fritz

Miiller e extraordinariamente significativo:

1

.

Primeiro adquiriu os conheeimentos ne-

cessarios em aduo estudo nas universi-

dades alemas;

2. Formou-se em medieina com que espe-

rava manter-se;

3. Teve a coragem de afrontar o desco-

nhecido da mata subtropical;

4. Apenas com um pequenino microscopio

decide prescrutar os minimos pormeno-

res da estrutura dos nossos animais e

plantas;

5. Sozinho, sem ter mesmo com quern con-

versar a respeito de seus achados, ini-

cia interessante correspondencia com

seus colegas europeus. Grangeia a sua

confian^a e admiragao e mesmo os in-

contidos entusiasmos de Charles Dar-

win;

6. A conversa demorava meses, mas era

produtiva;

7. Nao possui aparelhos complicados, nem

instrumentos delicados, mas era dotado

de um cerebro bem formado. E isto

lhe bastava.

Termino com as palavras pronunciadas por

Roquette Pinto, quando em Blumenau, no dia

20 de maio de 1929, se inaugurou a estatua

de Fritz Miiller:

"No dia em que for mister escolher uma
figura para representor o colono, em tudo

quanto contar de fe, de ardoroso interesse

pela terra, de coragem e firmeza, nao e pre-

ciso buscar outro tipo, ^ntre tantos que exis-

tem no Brasil, engrandecido pelo trabalho e

engrandecidos pela agao; ai o temos nesse

homem raro, que conhecia o segredo de ma-

nusear as frageis borboletas, com os dedos

calosos, que o machado e o enxadao jamais

conseguiram inutilizar para as delicadezas do

microscopio".

REFERfiNCIAS

1. MOLLER, A. — 1920 — Fritz Miiller. Wer-

ke, Briefe und Leben, 3, p. 48, G. Fisher,

Jena.

2. Idem, Ibidem, p. 48.

3. Idem, Ibidem, p. 49.

4. Idem, Ibidem, p. 50 e 51.

5. DE BEER, G. — 1956 — Preface of the

«Origin of Species». C. Darwin, XI, Oxford.

6. MULLER, F. — 1915 — «Fur Darwin» em
Moller, A. — 1920. Fritz Miiller. Werke,

Briefe u. Leben, 1:200-263, G. Fisher, Jena.

7. RIBEIRO, A, M. — 1907 — «Por Darwin»,

Traducao. Kosmos, 4:pp. nao numeradas;

5:pp. nao numeradas. Rio de Janeiro.

8. MOLLER, A. — 1920 — Fritz Miiller.

Werke, Briefe u. Leben, 3:73.

9. von IHERING, H. — 1898 — Fritz Miiller,

necrologio. Rev. Mus. Paulista, 3:17-29,

Sao Paulo.

10. MOLLER, A. — 1920

11. Idem, ibidem, p. 136.

Ibidem, 121.

12. SAWAYA, P, & J. A. PETERSEN — 1963

— Reencontro de Balanoglossus gigas no

mesmo local de sua primeira captura por

Fritz Miiller em 1883. Cienc. & Cult., 15

(3):242. Sao Paulo.

CIENCIA E CULTURA — 368 — Vol. 18, N.° 4, 1966

(9



CONTRIBUigAO DE FRITZ MuLLER PARA A BIOLOGIA

NA SEGUNDA METADE DO SECULO PASSADO

PAULO SAWAYA

A segunda metade do seculo passado foi

m dos periodos mais auspiciosos para a

biologia. Assim como a primeira foi a epoca

das grandes expedigoes, a segunda deu en-

fase aos trabalhos nos laboratories nos quais

se manipulou o abundante material, por aque-

las carreado para a Europa.

ja Darwin havia amadurecido a sua famo-

sa teoria da selegao natural e Cuvier langava

as bases da anatomia comparada. Claude

Bernard introduzira o metodo da fisiologia

experimental, fundando o seu laboratorio de

fisiologia que assim se libertou do anfiteatro

da anatomia.

Fritz Muller foi urn cientista predestinado

que absorveu os ensinamentos nos dois pe-

riodos. Graduou-se em 1844 em Filosofia,

tendo completado sua formagao naturalistica

nas decadas de 1830 a 1850 e desenvolveu

seus trabalhos, a partir desta ultima. Eis a

predestinagao! Parece que se formou com
notaveis mestres para habilitar-se ao trabalho

rude na natureza riquissima e prodiga da

zona tropical.

O aparecimento do livro de Darwin marcou

epoca, e, como se sabe, provocou serio im-

pacto nas ciencias em geral e na biologia em

particular, a partir de 1859.

Alem de trazer inumeros dados positivos

fundamentados em acuradas observances, sus-

citou uma quantidade imensa de problemas,

Modificou varios conceitos que ja se tinham

por permanentes, abalou teorias, modificou

metodos, enfim, perturbou o ambiente que ja

dava mostras de estagnagao.

A contribuigao de Fritz Miiller nao pode

ser resumida em meia hora, e porisso limi-

tar-me-ei a assinalar apenas alguns pontos

que me parecem de maior importancia.

Fritz Muller era urn naturalista completo

com a caracteristica de possuir um senso mui-

to acurado de observacao.

Em Berlim e em Greifswald adquiriu as no-

goes indispensaveis para dominar a historia

natural, em particular a Zoologia e a Bota-

nica.

O destino pos a sua disposigao, a mata

virgem subtropical, ao lado de Blumenau,

primeiro na margem do ribeirao Garcia, e,

mais tarde, na beira do Itajai, facultando-lhe

oportunidades inumeras de entrar em contacto

direto com a natureza subtropical que tanto

lhe rendeu em material e em ensinamentos.

A epoca era propicia, pois ate aqui, na bor-

da da mata virgem, chegavam os ecos das

discussoes vivissimas, suscitadas pelo apareci-

mento, em 1859, da obra de Darwin, "Origem

das Especies". Fritz Muller apaixonou-se pelo

tema, e, em conseqiiencia procurou ler no es-

tupendo livro aberto da natureza exuberante,

a historia dos animais, das plantas, orientan-

do-se pelo conceito darwiniano da origem das

especies.

Ainda na Alemanha, em 1844, estudou as

sanguessugas, discutindo caracteres genericos

e a anatomia de Hirudo iessulata e H. mar-

ginata, corrigindo O. F. Muller, e criando

Clepsine tessutata e C. marginata. Esse tra-

balho, posteriormente bastante ampliado, cons-

tituiu sua tese de doutoramento em filosofia:

"De Hirudinibus circa Berolinum husque obser-

vatis" com que se doutorou pela Universidade

de Berlim,

Dos Anelideos passa, ainda na Europa, aos

Atropodes, iniciando-se neste estudo, em 1846,

com a descrigao de uma nova especie do ge-

nero Gammarus.
Dedica-se a embriologia com o trabalho so-

bre a segmentagao dos ovos dos Caracois

{Helix), Volta aos Crustaceos estudando Or-

chestra.

Sua ultima publicagao, antes de sair da

Alemanha (1852) intitula-se "Observagoes so-

bre os crustaceos Caligus e Chalinus. Ainda

e uma discussao de ordem taxonomica. £ste

topico sera objeto dos comentarios do Prof.

Michel Pedro Sawaya.
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Ha um interregno na sua producao, motiva-

do peia sua transferencia para Blumenau.

Assim e que o fruto das primeiras observa-

coes em nossa terra, so apareceu em 1856

nos "Abhandlungen der naturforschenden Ge-
sellschaft" sobre planarias terrestres. Coube
ao Dr. Hans Schultze, de Halle, apresentar o

trabalho de Fritz Miiller a Sociedade. £ um
trabalho de folego a merecer comentarios dos

especialistas. Tratara destes platihelmintes na

obra de Fritz Muller, a Profa. Eudoxia M.
Frohlich.

Dai por diante F. Muller mergulhou em
cheio na fauna e na floresta da subtropico.

Vivendo em plena floresta e ao mesrno tempo

nas margens de dois rios e com longos esta-

gios a beira-mar, em Desterro, hoje Floria-

nopolis, o grande naturalista, por assim di-

zer, todas as horas de sua longa existencia

as manteve em contacto permanente com a

natureza. Examinou os anelideos terrestres

de Blumenau, e os marinhos da costa de Santa

Catarina.

Encanta-se mais, porem, com os Celentera-

dos, das quais descreve Liriope catharinensis.

Seus escritos chegam a entusiasmar Darwin

pelos complements que da e ultrapassa as

observagoes de Haeckel sobre a biologia des-

tes invertebrados,

£ levado ao estudo dos animais que habi-

tam os musgos, aos braquiopodes, paravol-

tar novamente aos Celenterados descrevendo

a caracteristica Olindias sambaquiensis. Com
este material estuda, comparativamente, a si-

metria, o que da margem a interessante espe-

culacao sobre a simetria bilateral.

Ao tratar dos Crustaceos, descreve-lhes os

parasitos, os Rhizocephala, de que estuda Ler-

naeodiscus habitantes de Porcellana e Saeculi-

na de Pagurus.

assunto leva-o ao estudo do desenvolvi-

mento dos Crustaceos. Analisa as formas lar-

varias e aprofunda-se nesse topico que Ih.e

grangeia louvores e entusiasmam os zoologos

europeus.

Ja estamos em 1863. Ha 10 anos Fritz

Muller habita o Brasil. Do seu intenso con-

vivio epistolar com os colegas europeus e dos

Estados Unidos resulta fecunda discussao so-

bre temas da mais alta importancia para a

Zoologia cientifica. Os "Archiv fur Natur-

geschichte" em que Fritz Muller colaborava

ainda quando na Europa e depois no Brasil,

revista destinada principalmente a sistematica

zoologica, cedem a primazia a "Zeitschrift

fur wissenschaftliche Zoologie", que se inicia

com profundos estudos morfologicos. Ainda
nao havia ambiente para a Zoologia Experi-

mental. Como soe acontecer, as primeiras re-

ferencias de Fritz Muller, decorreram de inte-

ressantes observagoes sobre o comportamen-

to animal. Profundo observador, verifica que

no articulo basilar do 3.° e 4.° par de patas do

Crustaceo branco, comum em nossas praias, o

Garuca, cientificamente Ocypode albicans, exis-

te um orifi'cio grande que da adito a cavidacie

branquial. Anota entao os passos principais

da respiracao deste e de outros crustaceos

decapodes, do que Ihe vale carta elogiosa de

Milne-Edwards.

Ja nessa epoca, 1863, acha-se empolgado

pelo livro de Darwin, a ponto de traduzi-lo

para o alemao, incluindo observacoes pro-

prias. Aparece em 1864, o "Fur Darwin".

Acentuam-se os estudos carcinologicos. Mas
toda a zoologia o preocupa. Incursoes pelos

Celenterados e Poriferos sao freqiientes.

Dedicou-se a botanica com notas sobre as

plantas trepadoras das proximidades do Des-

terro (1865), publicadas no "Jornal of Lin-

nean Society of London (9:347-349) de que

estuda o genero Dalbergia. fistes pontos se-

rao objeto de comentarios do Prof. Itiriki

Mimura.

Volta a Zoologia, tratando dos Balanideos,

que foram tambem demorada preocupaQao de

Darwin. Das relagoes entre Fritz Muller e

Charles Darwin ocupar-se-a o Prof. Dr. Sal-

vador de Toledo Piza.

Depois de leve incursao novamente peia

Botanica, em que aborda o tema do Clpo-alho

prepara-se, por assim dizer para a grande

Jornada que o levou a penetrar fundo, no cam-

po das orquideas.

Da intcio, em 1869, a serie de excursoes

pelas plagas circunvizinhas, colhendo nume-

rosissimas observacoes. Envia a Darwin suas

notas sobre as Begonias e a Friedrich Hilde-

brand inumeras outras sobre a flora em geraK

Nem as bananeiras escapam.

Passa, nesse interim, a interessar-se pelas

Cypridinae e pelas Bopyridae. Aproveita para

enviar ao Dr. Hagem, de Londres, algumas

formigas brancas com curiosas observagoes

sobre estes insetos. £ levado naturalmente ao

estudo dos Termitas. Calothermes e o ge-

nero a que se dedica. Dai se interessa pelas

abelhas selvagens ate 1876. O Dr. Paulo

Nogueira Neto incumbir-se-a deste topico s6-

bre as abelhas selvagens estudadas pelo sa-

bio naturalista.
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Arada em 1876 publica importantes obser-

vances sobre os anomuros e a nova especie

JUgiea odebrechtii. Oitenta e nove anos de-

puts Lopes (1965, p. 301) veio descrever as-

pectos interessantes deste Anomuro,

Ao encontrar as Imbaubas (Cecropta sp.)

log© observa sua associagao com as formigas.

Como nao poderia deixar de ocorrer, coleta

tartoletas cujos habitos procura analisar.

Publica em 1877 uma nota excepcionalmen-

ue atraente, sobre a coloragao das flores e

. -.-^ pronubos. Descreve uma especie

de Lantana que florescia perto de sua casa,

*oijos capitulos se acham de 1 metro a 1

metro e meio de altura que e a mais comoda

r*?s5ivel para observagoes desta natureza. As

flores deram 3 dias, sendo amarelas (cor de

zema de ovo) — no primeiro, de cor apro-

ximada a da laranja, no segundo, roxa on

purpurea, no 3.°, as cores, pois, sao tao di-

ferentes que e impossivel confundi-las".

. "Fui colocar-me de vigia — diz — para

espreitar o que haviam de fazer os insetos

zue viessem visitar flores da referida Lan-

tana. Os insetos seriam Lepidopteros, os uni-

cos capazes de com sua trompa delgada e

comprida, sugarem o mel no fundo de seme-

Ihante corola.

"Felizmente pude observar da metade de 14

de outubro a 7 de novembro, perto de 40

individuos, e logo surgiu a pergunta:

"Porque motivo as borboletas sao levadas

a visitarem flores do primeiro dia? Sera por

algum instinto, por algum habito hereditario

ou congenito, em virtude do qual elas evitam

as flores alaranjadas e roxas, visitando uni-

camente as amarelas"?

Faz a critica aos trabalhos de Paul Kramer

(1878/79, p. 495) sobre pontos fundamentals

da teoria de Darwin e passa depois aos Trl-

choptera, dos quais se ocupara o Prof. Dr.

Claudio Frohlich,

Depois de tratar das Phryganidae, chega ao

Elpidium bromeliarum. Volta as observagoes

sobre a metamorfose dos insetos, e a formi-

ga azteca da Imbauba.

Contribui para a lei biogenetica de Haeckel

e ver a ser o pioneiro sobre a mudanga de

cor dos crustaceos, Estes e outros topicos

referentes aos aspectos fisiologicos que se

encontram na obra de Fritz Muller, serao

objeto de apreciagao do Prof. Dr. Erasmo G.

Mendes.

Aborda a biologia de Trichodactylus (1892)

seguindo-se enorme serie de observagoes so-

bre estes e outros Crustaceos. Setenta e nove

anos depois D. Valente (1945, p. 87) estudara

aspectos importantes da respiragao destes ca-

ragueijos fluviais.

De 1884 a 1889 passa a dedicar-se a fau-

na marinha de Santa Catarina, Ai coleta, de

maneira original, o primeiro Enteropneusto

capturado no continente sulamericano, e por

sinal, o maior conhecido ate hoje — o Bala-

noglossus gigas. Dos Hemicordados, dos Pro-

tocordados, dos Vertebrados descritos por

Fritz Muller encarregar-se-a o Dr. Jorge A.

Petersen.

Impossivel mesmo enumerar no curto espa-

go de tempo disponivel, o enorme trabalho

executado por Fritz Muller. Tao importante

como o inventario e o exemplo que nos le-

gou. Realmente, o sabio medico-naturalista

de Santa Catarina foi o exemplo vivo do

cientista dedicado inteiramente ao estudo da

natureza. Numa epoca em que a sistematica

e a botanica se achavam em pleno desenvol-

vimento, Fritz Muller preferiu ao vidro de

formalina ou de alcool, a observagao dos ani-

mals e das plantas vivas. Nem dispunha ele

destes fixadores, tendo empregado, nao pou-

cas vezes a aguardente, a nossa comunissima

pinga, para preservar os seus especimes.

Nao deixou um herbario e nem museu. Se

isto causa pena aos taxonomistas, pior seria

se se Hmitasse a guardar os especimes e

nao registrar o imenso acervo de observagoes

biologicas sobre o material que a prodiga na-

tureza lhe ofereceu.

Fritz Muller nao foi um sistemata, e nem
pretendeu incluir-se nessa categoria de cientis-

tas. Conhecia suas limitagoes. Em plena sel-

va subtropical, sem bibliografia, sem mesmo
ter com quern trocar ideias, fez o maximo
que pode, anotando com extraordinaria pre-

cisao o comportamento de animais e plantas.

Neste particular foi pioneiro da ecologia e da

etologia, numa epoca em que estas ciencias,

por assim dizer, nao haviam nascido.

Ao percorrer as matas circunjacentes a Blu-

menau soube fazer observagoes sobre as plan-

tas, gragas aos seus profundos conhecimentos

naturalisticos. Quando veio para o Brasil,

Fritz Muller ja era um zoologo de completa

formagao, e gragas a essa mesma formagao

e que pode aplicar a teoria de Darwin quase

sempre com acerto. Nao foi, deve ser dito,

um discipulo de Darwin, mas ombreou-se com
o grande naturalista ingles, fornecendo-lhe

valiosos subsidios para a propagagao de sua

famosa teoria.
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Do material coletado e remetido aos mu-
seus, a maior parte se perdeu, mas os fatos

observados e meticulosamente estudados che-

garam felizmente ate nos.

O exemplo de Fritz Miiller deve ser seguido

por quantos se interessam pelos estudos na-

turalisticos. Observagoes bem feitas, minu-
ciosas, analisadas com os meios tecnicos de

que hoje dispomos, deveriam ser obrigacao

precipua de quantos desejam realmente pers-

crutar a natureza. Neste particular o exem-
plo de Fritz Miiller e extremamente valioso.
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FRITZ MULLER E DARWIN

S. DE TOLEDO PIZA

Quando nasceu Fritz Miiller, no ano de

1822, Darwin, ja com 13 anos de idade, fre-

quentava ainda a escola do Dr. Butler, um
Shrewsbury, onde, segundo informa, pouco

aprendeu.

Ao vir paar o Brasli, com 30 anos de ida-

de (1852), F, Miiller havia ja sido professor,

para o que se preparara na Universidade de

Berlim. Nessa ocasiao, Darwin, embora fosse

ja autor de importantes obras, nao desfru-

tava ainda da fama que grangeara com a

publicacao, em 1859, da sua famosa "Origem

das especies". Somente alguns anos apos a

divulgagao dessa obra, quando Darwin se tor-

nava cada vez mais famoso, e que se inicia-

ram as relacoes epistolares entre os dois na-

turalistas.

Em 1865 escreveu Darwin uma carta a F.

Miiller datada de Down, 10 de agosto, feli-

citando-o, mui efusivamente e em termos assas

lisongeiros, pela publicacao do seu livro "Fur

Darwin". Alguem lera em voz alta para Dar-

win todo o extenso trabalho de F. Miiller,

pois ele se encontrava muito doente na oca-

siao. Acha excelentes os argumentos e ma-

ravilhosos os fatos! Havendo estudado, fazia

pouco tempo, dimorfismo em plantas, ficara

altamente surpreso com as duas formas de

machos referidos por F. Miiller. Revela-se

fundamente impressionado com as diferencas

assinaladas no aparelho respiratorio das di-

versas formas. Fica maravilhado com o en-

cadeamento de estruturas que se observam nos

Crustaceos e acaba propondo a F. Miiller,

dadas as suas qualidades de pesquisador e a

riqueza do meio em que trabalha, o estudo de

algumas particularidades anatomicas de Cirri-

pedes, pedindo-lhe, que se alguma vez se de-

frontasse com qualquer especie de Scalpellum,

procurasse encontrar os machos complemen-

tares.

Em carta de 31 de julho de 1867, ao res-

ponder a que lhe enviara F. Miiller com data

de 2 de junho, cheia de "preciosos ensina-

mentos e amostras", salienta Darwin a opor-

tunidade daquela, pois o que ela continha

acerca da "toxicidade do polen de uma plan-

ta para essa propria planta" pode ser apro-

veitado no capitulo referente a esterilidade,

de seu livro sobre a variagao dos animais e

das plantas sob os efeitos da domesticacao.

Hoje sabemos que esse assunto constitui

um dos mais belos capitulos da fisiologia

vegetal: a auto-esterilidade.

Refere-se a alguns fatos que considera es-

tranhos, relativos ao mimetismo nas plantas e

solicita a contribuicao de F. Miiller no sentido

de esclarecer algumas observagoes que pare-

cem indicar mimetismo nas Planarias, bem

como a razao da cor brilhante desses animais

em relagao com a selecao sexual.

Darwin supunha fossem as Planarias her-

mafroditas, o que foi mais tarde confirmado.

Em carta de 1868, cuja data nao consegui

obter, exprime Darwin a sua imensa satisfa-

Qao pelo fato de F. Miiller haver, em carta

de 22 de abril, se manifestado favoravel ao

seu livro a origem das especies, porque *'o

seu parecer me interessa mais do que a de

qualquer outra pessoa". Espera que F. Miil-

ler acabe tendo uma boa opiniao acerca da

sua teoria da pangenese, de vez que ele reco-

nhece uma certa semelhanca entre os espiri-

tos de ambos.

A proposito dessa teoria, tive a oportuni-

dade de escrever, faz alguns anos (1951):

"Pois, de um naturalista dessa envergadura

foi que saiu a teoria da Pangenese das Ge-

mulas, tao superficial, tao pouco cientifica e

tao ingenua".

Cada vez mais maravilhado com as comu-

nicagoes de F. Miiller e com as novidades que

ele continuamente refere, solicita-lhe Darwin

informagoes sobre o bico do tucano, pergun-

tando-lhe se esse apendice se torna mais

brilhante no macho ou em ambos os sexos

por ocasiao dos amores. Havendo atribuido

valor seletivo ao canto dos animais, quer se

informar acerca dos orgaos estridulatorios dos

insetos, chegando a pedir a remessa de um
casal de Lamelicorneos, caso os sons por eles

produzido fossem distintos nos dois sexos.
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Empolgado por todos esses assuntos, nao
pode deixar de exclamar: "So Deus sabe se

viverei o suficiente para me aproveitar da
metade dos importantes fatos que me tendes

comunicado!" .

Em 16 de margo de 1868, escreve Darwin
a F. Miiller a respeito da traducao para o
ingles, de seu livro "Fur Darwin". Convex
sara ja sobre o assunto com editores e tradu-

tores e chegara a conclusao, que urn bom
tradutor para a obra seria W. S. Dallas, o

mesmo que havia traduzido o livro de von
Siebold sobre a partenogenese e diversas ou-

tras obras alemas, cujos conhecimentos da
lingua inglesa considera muito bons, devendo
Murray ocupar-se da edigao. Por sugestao

de Lyell, a tradugao saida em 1869, tinha

para titulo "Facts and arguments for Dar-
win". A proposito, convem lembrar que Dar-
win, numa outra carta, manifesta a F. Miiller

o seu desapontamento por constatar, que no
titulo da obra original, o seu nome havia

saido em caracteres muito maiores do que o

do autor, havendo ja conversado a respeito

com os impressores da traducao inglesa,

Numa carta de 22 de fevereiro de 1869,

pode-se bem apreciar o conceito em que F.

Miiller era tido e com que freqiiencia Darwin
a ele recorria, no desejo de esclarecer os mais

variados assuntos. Logo de initio, escreve:

"Ja que me haveis tanto auxiliado em muitos
pontos de vista, quero tomar a liberdade de
solicitar alguns ensinamentos sobre dois pon-
tos mais".

Darwin, nessa ocasiao, preparava uma dis-

cussao sobre a selecao sexual e indagava ate

onde descia na escala zoologica a diferenga

entre macho e femea, com valor seletivo.

"Nao conheco pessoa alguma que esteja em
melhores condigoes para responder a essa per-

gunta e agradeceria qualquer informagao, por
menor que fosse".

outro assunto se referia a expressao fisio-

nomica de negros e indigenas da America do
Sul. Acho que podereis, sem muito trabalho,

fazer algumas observacSes. .

."

Em 1880, informado de uma inundacao de
grandes proporcoes, da qual F. Miiller apenas
conseguira sair com vida, escreveu Darwin,
ao seu irmao Hermann, pedindo noticias e

perguntando se livros e instrumentos haviam
sido perdidos. Caso isso tivesse acontecido,

oferecia-se para cooperar na substituicao do
material, e isso "por amor a ciencia e para

que ela nada sofresse".

Muitas sao as cartas que poderiamos co-

mentar com o intuito de demonstrar as rela-

goes que por longos anos mantiveram os dois

grandes naturalistas.

Interessante e notar, que sendo Darwin 13

anos mais velho do que F. Miiller, figura na
correspondencia como o discfpulo que sempre
tern algo a perguntar ao mestre amigo.

Na carta de 1869, tinha Darwin 60 anos

e F. MttHer apenas 47. Nessa ocasiao fazia

10 anos da publicagao da "Origem das espe-
cies" e o grande ingles era ja celebre no mun-
do inteiro. No entanto, conserva aquela mes-
ma respeitosa humildade com que os disci-

pulos se dirigem aos mestres. Isso talvez

se deva a mera questao de temperamento . .

.
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ASPECTOS FISI0L6GIC0S DA OBRA DE
FRITZ MULLER

ERASMO G. MENDES

Ifascido a 31 de marco de 1822, matriculou-

Fritz Miiller, apos o curso secundario, na

:rsidade de Berlim e, posteriormente, na

idade de Greifswald, onde, aos 22

colou grau de doutor em Filosofia. Fre-

>u, a seguir, a Faculdade de Medicina

Greifswald, tendo completado o curso, mas

> colado grau, porquanto, segundo consta,

implicaria em juramento de carater reli-

. o que contrariava suas eonvicgoes fi-

kssoficas.

A razao de ter feito o curso medico, depois

de outro curso mais condizente com suas ten-

denrias, permanece obscura. Provavelmente,

ao faze-Io, ja tinha em mente emigrar para a

America do Sul, onde, sabia, uma profissao

jcfinida, como a de medico, o qualificaria me-

Ilior nos agrupamentos coloniais alemaes que

entao se fundavam por estas plagas. De
^ualquer maneira, porem, parece jamais ter

feito uso, profissionalmente, da sua qualidade

de medico. Permaneceu fiel a sua extraordi-

naria veia naturalistica. Esta, que ja o in-

duzira a acalenfar o sonho de embarcar para

a Africa, cuja flora o interessava bastante,

:onduziu-o, inexoravelmente, no Brasil aos

notaveis estudos que realizou e, necessaria-

mente, a apaixonante analise da doutrina da

Evolucao, que acabou por empolga-lo total-

mente. £, pois, desacertado aceitar Fritz

Muller, como freqiientemente se faz, na qua-

lidade de "medico e naturalista". Antes, foi

um naturalista "integral" exercendo, se e que

o fez, a profissao de medico, de modo "bis-

sexto", como certos poetas...

A passagem pelas universidades alemas, to-

davia, colocou-o em contato com expoentes

da ciencia biologica 'da epoca, inclusive do-

centes e pesquisadores de materias basicas

comuns aos cursos de biologia e de medicina.

Assim, no que toca a fisiologia, foi aluno do

grande Johannes Muller e teria mesmo se

destacado perante o mestre. O fato poderia

dar margem a se pensar que Fritz Muller

tivesse sido profundamente marcado pela per-

sonalidade daquele classico da fisiologia ale-

ma. Tal, porem, parece nao ter ocorrido.

Nao foi Johannes Muller, com que convivera

e de quern recebera ensinamentos, mas Char-

les Darwin, que nunca chegou a conhecer pes-

soalmente, quern, da Inglaterra, decisivamente

contribuiu para que F. Muller desse aos im-

portantes estudos que realizou no Brasil, o

cunho fundamental que acabou por lhes im-

primir. Ou seja, o de subsidies e de analise

a imensa obra que o nao menor ingles ini-

ciara com a sua "Origem das Especies". Res-

ta, deste modo indagar em que medida sub-

sistiram nos trabalhos de F. Muller, a "marca"

de J. Muller e as impressoes colhidas ao tem-

po em que freqiientou, nas universidades ale-

mas, laboratorios relacionados com a fisio-

logia.

F. Muller embarcou para o Brasil em 1852,

tendo, pois, vivido no seu pais natal c£rca de

30 anos. Como colou grau em Filosofia aos

22 anos, presume-se que tenha tido mais de

uma decada para, numa terra adiantada como

Alemanha, familiarizar-se e por-se em conta-

to com os progressos que a fisiologia alcan-

cava naquele tempo. £sses progressos, na

verdade, eram realmente impressionantes e,

entre 1800 e 1850, comegava-se a lancar na

velha Europa os alicerces da fisiologia moder-

na, como prova o breve historico seguinte.

A digestdo e estudada experimentalmente

como processo quimico (Prout 1834, Eberle

1834, Bassow 1842); surgem os primeiros no-

mes para as enzimas gastricas (Schwann

1835, Miahle 1845); correlaciona-se a produ-

cao de sucos digestivos com celulas especiais

(J. Muller 1830, Dutrochet 1825, Kollicker

1850). Aparecem as primeiras ideias cientifi-

cas sobre o metabolismo geral (Boussignault

1836, Regnault & Reiset 1849) e especial (Ma-

jendie 1819, Liebig 1842). Em respiracdo,

formula-se a teoria das trocas gasosas entre

o oxig^nio e o gas carbonic© (Edwards 1824,
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Magnus 1837); estuda-se o controle nervoso

da atividade respiratoria (Legailois 1811,

Flourens 1842). Em circulacao, descrevem-se

ganglios intracardiacos (Remak 1844, Bidder

1848); estuda-se a influencia do sistema ner-

voso central sobre a taxa cardiaca (Legailois

1812, Philip 1826) e a natureza inibidora do

vago (Irmaos Weber 1845); constroem-se o

manometro de mercurio (Poiseuille 1825) e o

flutuador (Ludwig 1847) para o estudo da

pressao arterial e Poiseuille (1840) estuda a

dinamica do iluxo sangiiineo. Quanto ao

sangue, Buchanan (1845) sugere um precursor

para a fibrina e Valentin (1838) propoe a in-

jegao de substantia reconhetivel na corrente

sanguinea e o calculo do volume do sangue

na base de sua diluigao. No tocante a excre-

eao, aparece a primeira analise quantitativa

da urina (Berzelius 1809); determina-se que o

sangue do nefrectomizado contem mais ireia

(Prevost & Dumas 1822); Wohler (1823) de-

monstra a primeira sintese no corpo do ani-

mal ao observar a formacao de acido hipu-

rico a adigao de acido benzoico; J. Muller

(1830) descobre as capsulas terminals, Bow-
man (1842) a sua relacao com o glomerulo

e propoe a primeira teoria da formagao da

urina (filtragao-secregao), contestado por

Ludwig (1844), ao propor a filtragao-reabsor-

gao; Liebig (1842) demonstra que a ureia se

forma da proteina ingerida. Nervo e musculo

comegam a atrair uma atengao especial: estu-

da-se a eletricidade animal (Matteucci 1840,

Dubons-Reymond 1843); elaboram-se as leis

da excitabilidade com corrente continua e in-

duzida (Dubois-Reymond 1849) e as "time-

relations" na contragao muscular (Helmholtz

1850); introduzem-se metodos para a deter-

minagao da velocidade de condugao nervosa

(Helmholtz 1850); fenomenos tais como ele-

trotonus (Dubois-Reymond 1843), degenera-

gao nervosa (Waller 1850) e metabolismo

muscular (Chevreuil 1835 — creatina; Reg-

nault & Reiset 1849 — consumo de oxigenio;

Berzelius 1841 — formagao de acido latico)

sao investigados. Grandes progressos se al-

cangam no estudo do sistema nervoso: Mar-

shall Hall (1833, 1850) da sequencia logica a

Bell (1811) e Magendie (1822) na concepgao

do arco reflexo; estuda a agao do clorofor-

mio e da estricnina nos reflexos medulares;

Flourens (1842) relata os efeitos da remogao

de partes da cortex; Baillager (1840) inicia

o mapeamento do cortex calcado em diferen-

gas histologicas; Bigelow (1850), na base do

famoso "American crow bar accident", assi-

nala a area silenciosa; Flourens (1847) indica

os corpora quadrigemina como centro para

reflexo visual; Ehrenberg (1833) evidencia

corpos celulares nos ganglios, fibras brancas

e cinzentas no sistema nervoso autonomo;

Valentin, dois anos antes, reconhecera os rami

branco e cinzentos e sua relagao com a me-

dula; Remak (1838) da a primeira discussao

acurada de fibras nao-meduladas e C, Bernard

& Brown Sequard, no proprio ano em que F.

Muller deixa a Europa (1852), descrevem as

fungoes vasomotoras do simpatico e as raizes

ventrais como sua origem.

Esse, pois, em rapido escorgo, o panorama

da fisiologia que F. Muller teve, pelo menos,

a oportunidade de vislumbrar nos seus anos

europeus. £ pouco provavel, porem, que,

chegado a distante e culturalmente inospita

terra catarinense, tenha tido a chance de

acompanhar o verdadeiramente prodigioso de-

senvolvimento da fisiologia na segunda meta-

de do seculo 19. Tal desenvolvimento deveu-

se sobretudo a Escola Inglesa (Sharpey,

Quain, Foster, Sanderson) e as escolas con-

tinentals, a Francesa e Alema tendo a frente

as figuras exponenciais de Claude Bernard e

Helmholtz e como elementos de primeira pla-

na, P. Bert, Brown-Squard, Marey, Richet,

Gley, Ludwig, du Bois Reymond e Briicke.

Nem terao repercutido, no Muller brasileiro,

aumentando-lhe o cabedal cultural e a pers-

pectiva cientifica, os esforgos daqueles quatro

titas da fisiologia alema, Helmholtz, du Bois

Reymond, Brucke e Ludwig, quando, no dizer

deste ultimo, se propuseram firmemente a dar

a Fisiologia um solido fundamento fisico-qui-

mico, de sorte a ombrea-la com a Fisica.

Nao, chegado a Santa Catarina, o naturalista

integral que era F. Muller teria imediatamen-

te se deslumbrado com o mundo tropical que

o destino lhe colocara a disposigao, consa-

grando-se inteiramente a tarefa pioneira de

desbravar cientificamente essa selva maravi-

Ihosa de plantas e animais, que se oferecia

virginalmente ao pesquisador. Te-ia-ia estu-

dado, porem, por inteiro, comegando pela sis-

tematica, enveredando pela morfologia, abor-

dando-lhe os aspectos ecologicos; chegaria

ate provavelmente a sua fisiologia por via ex-

perimental mais seria, nao tivesse sido picado

pela "mosca azul" do darwinismo. Dai por

diante, tornou-se na America, o guarda pre-

toriano do mestre, tal qual Huxley e Haeckel,

no velho continente. Ora, a doutrina da Evo-

lugao da epoca, interessava pouco a fisiologia

calcada no "molecular approach" que come-

gava a emergir na Europa e nos Estados Uni-

dos, a partir da segunda mefade do seculo 19.

Bastava-lhe a analise fisiologica baseada na

dedugao sobre a forma, no fundo a fisiologia
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qpe F. MHler aprendera na Alemanha com

JinSer. Dai, possivelmente, a razao de P.

j|| -.- - -..- :cr se aprofundado no aspecto

Iprto^ico das plantas e animais que es-

^mf— Alem disso, practicamente nao existia,

mt «<0ca em que viveu, a fisiologia comparada

--.. : --~, porem, que a tese de doutora-

ffwr. de Heimholtz, sob J.
Mulier, foi sobre

^«cerra nervoso da minhoca...); a propria

Wogia geral e humana, como se viu, come-

Lx a se estruturar em base rigorosamente

v-_- r:risso, porem, a obra de F. Mulier

r.~- ,,--;- ,;e aspectos fisiologicos. E que ao

E*araltsta integral nao poderia passar desa-

T^-.-.-j.s os fatos relativos a funcao. Por

..

- ..-;;•. subsistiria mesmo nele algo da

^toarca'* de J,
Mulier. Uma breve incursao

pNftee trabalhos de F. Mulier mostrara que,

per vezes, o naturalista tera ate se antecipa-

:,i
- - fisiologistas mais regulares, fazendo

jis a sua colocacao, ao lado de Spallanzani e

.--
; entre os precursores da fisiologia ani-

nl comparada. Esta, como se sabe, acabou

:-
r fundadores Kiihn, v. Buddenbrock,

v. Frisch, v. Uexkull e Krogh, ja neste seculo.

Em quase todos os seus trabalhos que ver-

saram sobre morfologia, ha observagoes de

Mho fisiologico, a comegar pelo das sangue-

sagas que estudou ainda na Europa, Ja no

Brasii, em 1858, dirime, com urn experimento

da melhor qualidade fisiologica, as duvidas

cm tdrno dos filamentos gastricos de medusas,

dkando para os mesmos a sua funcao diges-

tiwa. Ainda em medusas, ocupa~se de proble-

mas da excregao sem emunctorios do tipo con-

cremental, do significado funcional dos orgaos

rticantes na cavidade do corpo e analisa em

profundidade os discutidos "orgaos margi-

nals" ("Randblaschen"); em hidrozoarios (Ser-

tnlaria) estuda as causas da corrente na cavi-

dade do corpo, opinando, na pendencia cilia-

cao versus peristaltismo, pela agao concomi-

tante de ambos os fatores.

Incidentalmente, ao usar como substrato pa-

ra os extratos de filamentos gastricos das me-

dusas carne de carangueijo, observa a mu-

danca de cor de azul claro para vermelho

da carapaca do crustaceo. Tera sido urn dos

primeiros a se preocupar com a coordenagao

nervosa nos animais coloniais, ao estudar o

sistema nervoso de briozoarios.

A carta que em 1863 escreveu a Milne-

Edwards, a proposito da respiracao do ga-

ruca (siri da areia, Ocypode) e de urn caran-

gueijo arboricola do mangue (Sesarma), con-

tern um modelo de deducao fisiologica funda-

da em dados morfologicos, comportamentais e

ecologicos. Engenhosamente, intui que de-

vem ser olfativos os pelos situados na entra-

da da corrente de ar nesses crustaceos quase

terrestres; descreve os movimentos de Sesar-

ma para bem arejar a cavidade branquial

quando fora d'agua.

No "Fur Darwin" (1864) analisa em ter-

mos de funcao a conversao dos ductos de ci-

mentacao dos cirripedios em raizes nutriferas,

tal como se observa nas formas parasitas

(rizocefalos) : o estimulo detonante da con-

versao seriam os fltiidos (uma nova fonte de

alimentacao!) do corpo do hospedeiro (um

crustaceo decapode). Correlaciona esse novo

modo de alimentacao com a involugao total do

tracto digestivo e fundamenta a sua hipotese,

utilizando-se de tipos de transicao, tais como

outros cirripedios (Lepadideos), parasitas de

tubaroes.

Nas observagoes sobre Cypridina (1870)

trata dos fios olfativos das cerdas, da loco-

mogao e, sobretudo, de curiosa questao da

presenga ou ausencia de um coragao em crus-

taceos entomostracos, correlacionando o feno-

meno com a presenga ou ausencia de bran-

quias e indicando os provaveis substitutes

do coragao na propulsao do fluido corporeo

(por exemplo, movimentos ritmicos do esto-

mago).

Em 1873, aparece em "Nature" a sua des-

coberta sobre uma associagao entre uma lar-

va de hemiptero (Membracis) e uma abelha

(Melipona), a larva servindo a abelha de

"vaca-leiteira", tal como na ja entao conhe-

cida associagao entre formiga e afideo.

Os trabalhos sobre os orgaos odoriferos dos

lepidopteros (a partir de 1877) ressaltam o

papel dos odores na atragao sexual, numa

epoca em que demasiada importancia era dada

apenas ao lado morfologico do dimorfismo.

Ocupa-se da fisiologia da entrada em agao de

tais orgaos, do erigamento dos pelos para a

maior difusao do odor. Classifica os odores

emitidos: os "protetivos", iguais nos dois se-

xos, as vezes mais forte no macho; os "se-

xuais", de carater "anunciador" e de prefe-

rencia emitido pela femea ou "excitador", de

preferencia emitido pelo macho.

A coloragao protetiva e a fotorecepgao re-

cebem a sua atengao em 1879. Em comenta-

rios ao relatorio de Lubbock, tece considera-

g5es em torno da visao de cores em formiga,

indicando a probabilidade de uma especie de

"daltonismo" ocorrer tambem em animais ca-

pacitados para distinguir cores. Sugere que
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a maioria dos artropodos e vertebrados veria

como o homem; que certas borboletas e abe-

lhas seriatn "daltonicas" para certas cores, o

que explicaria a sua preferencia por fl6res de

determinadas coloragoes.

A mudanca de cor em animais e estudada
em 1880/81, quase pioneiramente nos crusta-

ceos (havia, antes, o trabalho de Kroyer de

1842). Trabalha com camaroes e caranguei-

jos marinhos e d'agua doce; descreve a in-

fluencia da luz e do escuro, do substrato, da
temperatura, da umidade e dos fatores "psi-

quicos"; envolve-se na disputa em torno da

Lei da Migragao, contestando Moritz Wagner
que achava ser coincidencia a mesma cor de
Nautilograpsus e o sargasso.

Sua paixao pela disputa cientifica leva-o a

manifestar-se sobre o enigma que constituia

para o Prof. Bauman ser tao dura a subs-

tantia constituinte dos ninhos de cupim (1882).
Estranhava Bauman que, sendo derivada da
madeira, tivesse urn peso especifico maior do
que a do mais duro lenho. Muller explicou

facilmente que, no caso do ninho do cupim,
tratava-se de madeira finamente dividida e

posteriormente argamassada, logo, sem conter

ar incluso, donde a maior densidade.

Poder-se-ia continuar exemplificando, mas
seria alongar demasiadamente £ste trabalho.

Fica patente dos exemplos acima que Fritz

Muller poderia ter sido urn fisiologista regu-
lar se lhe tivesse sido propiciado o meio ade-
quado. Numa inteligencia versatil e polimor-

fa como a sua, o meio foi o fator preponde-
rante de sua diversificagao. Colocado em con-

tacto com o mesmo mundo fabuloso tropical

que ja impressionara Darwin, nao poderia
Muller fugir ao seu fascinio e, deixar de tor-

nar-se urn fiel seguidor do mestre.
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FRITZ MuLLER E AS ABELHAS BRASILEIRAS

P. NOGUEIRA NETO

ffkilz Muller, entre outras coisas, dedicou-se

z--_:: das abelhas indigenas sem ferrao

t, Meliponinae). Varios artigos (8)

por ele publicados sobre o assunto

Scbwarz, 1948; 525). No entanto, na

correspondencia, mantida principalmente

seu irmao Hermann, encontra-se urn

ainda maior de preciosas informa-

Foi, realmente, uma lastima que esse

isimo acervo cientifico tenha ficado ate

lente esquecido pelos que estudaram

abelhas. Assim, por exemplo, na mo-

tal monografia escrita por Schwarz

»), nao encontramos nenhuma referenda

a essas cartas. No entanto, elas foram pu-

em 1915-1921 pelo seu sobrinho,

Jfred Miiller, como parte das obras corn-

do naturalista que hoje homenage^amos.

deploravel que pouquissimas bibliotecas

ificas brasileiras tenham adquirido as

completas do grande Fritz Miiller. Ape-

dos apelos que fiz a diversos cientistas e

licoes, para a aquisigao desse trabalho,

dizer que varias de nossas bibliotecas

>gicas ainda nao se decidiram a com-

|wa-Jo. Ao que sei, apenas duas ou tres insti-

Itaigoes cientificas possuem, no Brasil, essa

otora impar. No entanto, ela e vendida na

Enropa, nao havendo dificuldade na sua aqui-

sigao. O pouco caso que presenciei, em re-

lacao aos trabalhos completos de Fritz Miiller,

c de entristecer, pela incompreensao que re-

Tda.

Ja em dezembro de 1868, Fritz Miiller

(1921: 206) escrevia ao seu irmao Hermann,

sobre varias abelhas nossas. E, 1872, pela

primeira vez, Hermann perguntou a Fritz:

"Voce ja achou alguma vez ninhos de Trigo-

na ou Melipona?". Em resposta a essa inda-

gacao, Fritz Miiller iniciou uma serie de pes-

quisas que terminaram credenciando-o como

urn dos maiores observadores de meliponineos

em todo o mundo.

Maior ainda seria o seu renome, nesse

campo, se se soubesse o destino de um vo-

lumoso trabalho que ele teria escrito a res-

peito dessas abelhas, o qual nunca foi publi-

cado. Em 1873, em carta escrita ao seu ir-

mao Hermann, Fritz Miiller (1931:223) disse:

"Talvez possamos fazer juntos uma descricao

desses interessantes animais. Voce faria a

parte historica, a determinacao das especies

e a descrigao das novas especies eu faria a

#bservacao da vida e do comportamento dos

animais vivos." Na correspondencia entre os

dois irmaos, nao se falou mais nesse projeta-

do trabalho.

Anos depois, Peckolt (1894:87), farmaceu-

tico da Corte Imperial disse ter recebido "por

gentileza do Dr. Emil Goeldi (...) algumas

publicagoes que foram impressas pelo Dr. Her-

mann Miiller em Lippstadt, e pelo Dr. Fritz

Miiller, em Blumenau, no ano de 1875". Nao

se sabe se Goeldi ja teria, nessa ocasiao, o

famoso manuscrito perdido, pois Peckolt so

se referiu a "publicagoes".

Mais tarde, Friese (1931:12) contou ter re-

cebido do Dr. Emil Goeldi um manuscrito es-

crito pelo Dr. Fritz Miiller, sobre as abelhas

indigenas. Disse que esse trabalho seria en-

tregue por ele a grande biblioteca Drory so-

bre abelhas, existente no Museu de Berlim.

Procurando conhecer esse manuscrito, escrevi

ao diretor do referido Museu, Dr. E. Ko-

nigsmann. Em Janeiro de 1963, recebi dele

uma resposta dizendo que* o manuscrito de

Fritz Miiller nao estava la. Talvez esse tra-

balho, certamente precioso, nunca mais seja

encontrado. Existe, contudo, uma remota pos-

sibilidade que o mesmo ainda possa ser acha-

do entre os papeis deixado por Friese. Nao
consegui saber, porem, qual o destino que teve

a biblioteca particular e os documentos desse

pesquisador alemao. Receio que os mesmos

tenham sido perdidos ou destruidos durante a

ultima guerra.

Fritz Miiller fez uma serie de observagoes

muito importantes sobre os nossos meliponi-

neos. Aqui, relatarei apenas algumas. Ele

observou varios fatos novos relacionados com

a pilhagem praticada pela especie parasita
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que hoje denominamos Lestrimeliita limao.

As suas observagoes foram muito uteis para

um trabalho que escrevi recentemente e que

em breve sera publicado nos Estados Unidos,

sobre problemas de comportamento relaciona-

dos com o roubo praticado por essas abeihas.

Alem disso, em 1873, observou a Oxytrigona

tataira freqiientando cadaveres de animals

(1921:227). Fez observag5es sobre o com-

portamento das abeihas jati no tubo de en-

trada dos seus ninhos (1921:220). Relatou a

interessante danga que elas fazem no ar, de-

fronte a colmeia (1921:248). Descreveu urn

tubo de entrada das limao (1921:299). Disse

que essa especie parece nao trabalhar nas flo-

res (1921:267) e nao produzir cera (1921:299).

Foi o primeiro a apanhar um zangao de me-

liponineo nas flores (1921:311).

Fritz Miiller deve ser considerado como um
dos naturalistas que melhor visao teve do pro-

blema da sistematica dos meliponineos ao ni-

vel dos generos. Ja em 1873 ele afirmou

ao seu irmao Hermann que se deveria juntar

Melipona e Trigona ou entao subdividir o ge-

nero Trigona em grande numero de generos

subordinados (1921:243). Mais tarde, escre-

veu que parecia "indiscutivel" a necessidade

de dividir Trigona em outros generos, ao con-

trario de Melipona (1921:306). Isso foi em

1874.

Fritz Miiller, ao observar a existencia de

abeihas do tamanho de operarias, nos ninhos

de Melipona, mas diferentes pela cor, achou

que seriam parasitas. Chegou mesmo a se re-

ferir a Melipona cuculina, fazendo, assim, alu-

sao ao cuco europeu (1921:302). Alias, essa

conclusao figura tambem numa carta que ele

mandou a Darwin, em 1875 (1921:318). Con-

tudo, em trabalho que publicou posteriormen-

te (1878:228), embora mostrando ainda certa

duvida sobre a exata natureza dessas abeihas,

Fritz Miiller afirmou que provavelmente se-

riam rainhas virgens. De fato, essa interpre-

tagao, conforme se verificou posteriormente,

e a verdadeira.

Fritz Miiller, com um esforgo enorme, fora

do comum, fez observagoes sobre a constru-

gao de celulas por parte de varias abeihas

indigenas. Nas suas cartas encontramos um
grande numero de notas a respeito, inclusive

desenhos mostrando quais as celulas que dia

a dia eram construidas pelas colonias por ele

observadas. Uma das passagens mais huma-
nas das suas cartas, e precisamente aquela na
qual ele escreveu (1921:302), num verdadeiro

desabafo, ao seu irmao Hermann: "Antes de

viajar a Desterro, fiquei contente ao chegar,

assim, a um final (das observagoes) de manei-

ra natural, o que ainda mais gostei, porque

durante quase 6 semanas eu me levantei 1 a

2 vezes durante a noite para fazer essas

observagoes!".

Um resumo dos relatos feitos por Fritz

Miiller nas suas cartas, consta de uma confe-

rencia que ele pronunciou em Blumenau, em

8 de margo de 1874, na Sociedade de Cultura.

Essa palestra tern o titulo de "A vida das

abeihas meliponas sem ferrao" (1921:257-267).

Portanto, ha mais de 90 anos atras, Blume-

nau ouvia uma conferencia de alto nivel, feita

por um dos maiores cientistas que o mundo

ja conheceu.

Alem das abeihas indigenas subfamilia Me-

liponinae, Fritz Miiller tambem se referiu, no

seu trabalho, aos generos Eaglossa, Tetrapae-

dia, Centris, Bombus, Xylocopa, Augoclora,

Ceratina, Epicharis, Apis, Ptiloglossa, etc.

Nao somente anotou o nome de algumas das

flores nas quais essas abeihas foram encon-

tradas, mas chegou ainda a descrever um

ninho de Eaglossa, no qual essas abeihas em-

pregaram cera. Talvez seja a primeira obser-

vagao (1874) feita sobre essa materia (1921:

293-294). Tambem confirmou as observagoes

de Krueger, em Trinidad, sobre a visita de

Eaglossa as flores da orquidea Catacetam

(1921:252).

Infelizmente, Fritz Miiller nao cuidou bem

da identificagao das abeihas indigenas da sub-

familia Meliponinae. Nem todas as especies

as quais ele se referiu nas suas cartas e nos

seus trabalhos podem ser reconhecidas com

certeza. A esse respeito, os nomes populares

empregados por ele nem sempre auxiliam, pois

freqiientemente foram usados numa acepgao

diferente da usual. No entanto, abeihas como

jati (1921:259), gurupu (1921:258), cagafogo

(1921:259), e mirins (1921:258) sao realmen-

te as conhecidas ainda hoje desses nomes po-

pulares. Sabemos isso por algumas identifi-

cagoes corretas feitas pelo proprio Fritz Miil-

ler e tambem pela leitura das observagoes

que figuram nas suas cartas, o que permite

confirmar esses nomes.

Na atual nomenclatura cientifica, a jati (se-

gundo Fritz Miiller: Trigona jaty Smith) e

a Tetragonisca angustula (Latreille) (nome

de especie reabilitado pelo Prof. Pe. J. S.

Moure CMF em trabalho no prelo); a gu-

rupu e a Melipona nigra Lepeletier, a caga-

fogo e a Oxytrigona tataira (Smith), as mi-

rins constituem o genero Ptebeia, a trombeta
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HZIl256) e a Scaptotrigona posiica (La-

IhDtte). A arapua, que Fritz Muller identifi-

::>i .;-; 7. -uficrus, e a Trigona sptnlpes

tots (= 7\ raficrus Latreille). Urn ni-

dessa especie tao nefasta para as

ras" estava "bem no alto" de uma

fevers (1921:228, 299). A Lestrimelitta li-

mmi 5~::h) (— T. limao) e inconfundivel,

if--;: ;:s sens habitos parasitas. A T. pre-

~t*sa deve ser a Plebeia remota (Holmberg),

rem uma maneira caracteristica de cons-

Yigas de cerume e involucro (ver 1921

:

e 283).

-tras abelhas sao de identificacao mais

Assim, a coeyrupii era a "mandacaia

(1878 (1921:654), ou seja, quase cer-

a Melipona quadrifasciaia Lepeletier.

especie foi por ele chamada de M. luieo

g**rint/T H. Miiiler. Por outro lado, havia uma

-;-;z:i:a pequena (1878 (1915:655; 1921:

258), que seria a M. marginata Lepeletier.

Essa mesma abelha foi por Hermann Miiiler

ic-.irr-inada de M. palchella, nome varias ve-

wcs usado por Fritz Miiiler (1921:239, 245-246,

25S). Este foi o primeiro a notar a variacao

de cor dessa especie.

O inseto que Fritz Miiiler denominou de

JL mondori, seria na realidade a M. rufiven-

r-i* Lepeletier e nao a Af. marginaia, como o

mome mondori poderia levar a crer. (Veja-se

a descrigao, 1921:258). Usou tambem o ter-

~o mondiri.

No grupo mirim (Plebeia), Fritz Miiiler re-

fer: u-se as especies T. mirim, T. etegantala

H. M., T. pigra (= preguicosa), T. nigritula

e T. opaca (1921: 227, 258, 285, 300-301, 304,

308). £ muito diffcil identifica-las, com ex-

:._:. de T. pigra ou preguicosa, que seria,

.omo afirmei, a P. remota.

A T. liliput H. Miiiler (1921:258), pelo seu

tamanho reduzido e pela fraca venacao das

asas, pode ser considerada como pertencen-

io ao grupo Trigonisca lato senso.

M variabilis e T. varians (1921: 243 e 299)

sao nomes que surgem nas cartas desacompa-

nhados de elementos identificadores.

Fritz Muller (1921:232) disse francamente

a seu irmao: "Aqui ha ainda muita confusao

a respeito de denominagao de abelhas".

Infelizmente, isso torna dificil, senao im-

- _ • .

possfvel, identificar todas as especies com as

quais ele trabalhou.

Hoje, decorridos mais de 90 anos depois

das principals observacoes feitas por Fritz

Miiiler, podemos dizer que poucos estudaram

tao bem os habitos das nossas abelhas indi-

genas.

BIBLIOGRAFIA

FRIESE, H. — 1931 — Wie konnen Schma-

rotzerbienen aus Sammelbienenentstehen?

II. Zool. Jahrb, Abt. Syst., 62:1-14.

MOLLER, F. — 1874 — Recent researches on

termites and honey bees. Nature, 9:308-309.

MOLLER, F. — 1874 — The habits of various

insects.
v

Nature, 10:102-103.

MOLLER, F. — 1875 — Aus Brasilien (Melipo-

nen), Eichstadt Bienenzeitung, 31:215. Ver

tambem Muller, 1915, 1:507-508.

MOLLER, F. — 1875 — Poey's Beobachtungen
uber die Naturgeschichte der-Honighbiene

von Cuba, Melipona fulvines Guer. Zool.

Garten, 16:291-297. Ver tambem Miiiler,

1915, 1:502-506,

MOLLER, F. — 1877 — Aus Brasilien (Melipo-

nen). Bienenzeitung, 33:59-60. Ver tambem
Muller, 1915, 1:523-533.

MOLLER, F. — 1878 — Die koniginnen der Me-
liponen. Kosmos, 3:228-231. Leipzig. Ver
tambem Muller, 1915, 1:654-657.

MOLLER, F. — 1882 — Eine Beobachtung an
Trigona mirim. Kleinere Mittheilungen und
Journalschan: 138-140.

MOLLER, F. — 1882 — Are honeybees carni-

vorous? Entomology: 681.

MOLLER, F. — 1915 — WerJke, Briefe und Le-

ben. A. Moller, Gesammelte Schriften. G.

Fischer, ed. 1:1510, Jena.

MOLLER, F. — 1921 — Ibidem, 1854-1857; 2,

I-XVII.o, 667.

PECKOLT, T. — 1893, 1894 — Ober brasilia-

nische Biene. Natur., 42:579-581; 43:87-91;

223-225; 233-234. Halle.

SCHWARZ, F. — 1948 — Stingless bees (Meli-

ponidae) of the Western Hemisphere. Bull.

Americ. Mus. Nat. Hist., 90:I-XVII.°, 546,

8 t.

Vol. 18, N.° 4, 1966 381 — CIENCIA E CULTURA



OS CELENTERADOS ESTUDADOS POR
FRITZ MULLER

DIVA DINIZ CORREA

As pesquisas sobre Celenterados, realizadas

por Fritz Muller, estenderam-se de 1858 a

1883, tendo sido publicados 11 trabalhos em
5 das melhores Revistas Cientificas Alemas:
Zeitschrift fur Wissensehaftliche Zoologie, Na-
turforschenden Gesselschaft in Halle, Archiv
fur Naturgeschichfe, Archiv fur Mikroscopi-
sche Anatomic e Zoologischer Anzeiger. Os
trabalhos foram todos publicados em lingua

alema, pois fazem parte das primeiras pes-

quisas por ele realizadas logo apos a sua
chegada ao Brasil.

seu periodo de adaptagao a nova terra

deve ter sido muito curto. Tendo desembar-
cado em 1852, ja publicou 6 anos mais tar-

da, sobre celenterados marinhos. £stes tra-

balhos demonstram uma vez mais o espirito de
naturalista que Fritz Muller desde cedo reve-

lou, interessando-se por todos os ramos das

ciSncias biologicas.

Os trabalhos sao aqui apresentados em or-

dem cronologica. Os titulos sao menciona-
dos na lingua original, traduzidos para o por-

tugues e acompanhados das indicacoes biblio-

graficas. De cada trabalho foi feito urn re-

sumo com os principals aspectos do seu con-

teudo.

1. Die Magenfaden der Qualien (Os fila-

mentos gastricos das medusas). Zeit.

Wiss. ZooL, 1858, 2 pags., sem figs.

O trabalho tinha por finalidade o es-

clarecimento da funcao dos filamentos

gastricos das medusas. As experiencias

simples realizadas consistiam em colo-

car sobre musculos de Atpheus (Crusta-

cea) alguns filamentos gastricos de me-
dusas dos g^neros Tamoya e Chrysaora,

conservando alguns musculos sob as mes-

mas condigoes de observagao mas sem
filamentos gastricos. Tendo observado

digestao dos musculos do crustaceo no
primeiro lote e ausencia de digestao no

segundo chegou a conclusao de que a

funcao e digestiva.

2. Zwei neue Qualien von Santa Catharina

(Duas novas medusas de Santa Catarina).

Nat. Ges. Halle, 1859, 8 pags., estam-

pas 7, 8 e 9.

Refere-se a descricao de duas novas

especies de medusas do genero Tamoya:
T. haplonema e T. quadrumana. Modifi-

cou tambem a diagnose da Familia Cha-
rybdeidae e comparou os generos Cha-

rybdea e Tamoya, O trabalho contem

desenhos das novas especies alem de

varies desenhos de detalhes da morfolo-

gia destas medusas.

3. Poiypen und Qualien von Santa Catharina

(Polipos e Medusas de Santa Catarina).

Die Formwandlungen der Liriope catha-

rinensis, nov. esp. (A variagao da forma

em Liriope catharinensis, nov. esp.).

Arch. Nat., 1859, 8 pags., estampas 10

e 11.

Alem da descricao da nova especie do

genero Liriope, L. catharinensis, o tra-

balho ainda inclui um excelente estudo

da variagao de forma da especie duran-

te o seu desenvolvimento, desde a fase

embrionaria ate a fase adulta. Os de-

senhos sao numerosos e muito ilustra-

tivos.

4. Poiypen und Qualien von Santa Catha-
rina — Philomedusa voigtii, nov. esp.

(Polipos e Medusas de Santa Catarina
— Philomedusa voigtii, nov. esp.). Arch.

Nat, 1860, 4 pags., 1 fig. texto.

Descrigao de uma nova especie de

polipo que foi encontrada parasitando

interna e externamente grandes medu-
sas. A posigao sistematica de Philome-
dusa voigtii permanece duvidosa ate ho-
je. A suposigao inicial de se tratar de
uma especie da Ordem Ceriantharia (An-
thozoa Hexacorallia) nao pode ser con-

firmada devido ao estado imaturo dos
animais e presenga de uma unica coroa
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tort&culos

).

(coroa dupla em Cerian-

Nat.,PiMiii i kollikeri, nov. esp. Arch.

1851, 7 pags., estampa 15.

Descrigao de adultos e jovens da nova

com otimas ilusfragoes.

9.

Ueber die systematische Stellung der

Charybdeidae (Sobre a posigao sistema-

-f.cz de Charybdeidae). Arch. Nat., 1861,

6 pags., sem figs.

Apresenta este trabalho uma diseussao

ca posigao sistematica de Charybdeidae

com chave de classificagao para as hi-

dromedusas.

Polypen und Quallen von Santa Catha-

rina — Olindias sambaquiensis nov, esp.

(Polipos e Medusas de Santa Catarina

— Olindias sambaquiensis, nov. esp.).

Arch. Nat, 1861, 5 pags., estampa 16.

Descrigao da nova especie e diagnose

do genero.

Ueber die Ursache der Stromiinger in

der Leibeshohle der Sertularinen (Sobre

a causa das correntes na cavidade do

corpo de Sertularinae). Arch. Nat.,

1863, 2 pags., sem figs.

Apos observacoes muito bem conduzi-

das chegou a conclusao de que as cau-

sas sao a presenga de celulas ciliadas e

a variagao do diametro do polipeiro.

Ein Wort iiber die Gattung Herklotsia

Gray (Uma palavra sobre o genero Her-

klotsia Gray). Arch. Nat, 1864, 3 pags.,

sem figs.

Gray considerou Renilla edwardsii co-

mo tipo de um novo genero. Fritz Mul-
Ier discordou da opiniao de Gray, apre-

sentando comentarios sobre a classifica-

cao do ultimo autor. Tratar-se-ia de

uma especie do genero Renilla.

10. Ueber die Randblaschen der Hydroid-

quallen (Sobre as vesiculas marginais

de medusas de Hydrozoa). Arch. mikr.

Anat, 1865, 4 pags., 1 fig. texto.

Contem uma descrigao das vesiculas

marginais de hidromedusas com dis-

cussao a respeito das provaveis fungoes

e sua opiniao. desenho apresentado

mostra uma vesicula transparente conten-

do na base um corpo pirifirme que sus-

tenta um granulo. Assemelha-se ao co-

nhecimento atual da morfologia dos es-

tatocistos que ocorrem nas mencionadas

medusas.

11. Drymonema an der Kiiste von Brasilien

(Drymonema na costa do Brasil). Zool.

Anz., 1883, 2 pags,, sem figs.

Drymonema e um genero de medusas

de aguas profundas. que foi coletado pela

Expedigao Challenger. trabalho refe-

re-se a ocorrencia verificada na costa do

Estado de Santa Catarina, abrangendo

tambem uma comparagao com a descri-

gao original de Haeckel.

Verifica-se que Fritz Muller, nos seus traba-

Ihos sobre celenterados, nao se preocupou
apenas com os aspectos sistematicos destes

animais. Procurou tambem resolver proble-

mas de fisiologia, embriologia, variagao de

forma e distribuigao.
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FRITZ MuLLER E OS INSETOS AQUATICOS

CLAUDIO G. FROEHLICH

Alguns insetos aquaticos, nomeadamente tri-

copteros e dipteros, mereceram a atengao de

Fritz Miiller. Como se verifica na sua obra

em geral, as observagoes sobre esses insetos

sao excelentes e os desenhos, cuidadosos, mas
a parte sistematica e tratada de maneira bas-

tante sumaria. Esta deficiencia, inevitavel

dentro dos recursos de que dispunha, em
nada desmerece seu enorme interesse pela

nossa natureza, seus notaveis dons de obser-

vador e sua infatigavel atividade.

A) Tricopteros

Em relagao aos tricopteros, Fritz Miiller

teve a atengao atraida principalmente pelas

casas construidas pelas larvas. Em seus tra-

balhos, descreve e desenha numerosos tipos,

indicando o material usado na construgao, e

refere-se as proprias larvas, as pupas e aos

adultos. Indica, ainda, o habitat das varias

especies. De urn genero, Phylloicus Fr. Mull.,

eneontrou uma especie que habita os aquarios

das bromeliaceas {Ph. bromeliarum Fr. Mull.).

Verificou que algumas casas nao sao habita-

das pelos construtores, mas por outros tri-

copteros inquilinos. Observou, tambem, os

tipos de ovipostura de varias especies.

Em seus relatorios ao Museu Nacional, des-

creve a morfologia, principalmente das larvas

e pupas, de especies pertencentes a diversos

generos e familias. As descrigoes sao acom-
panhadas de numerosos desenhos. Nao se

esqueve ele, por outro lado, das observagoes

a respeito da historia natural dos insetos em
pauta.

Trabalhos de Fritz Miiller sobre os Tri-

copteros :

1879 — Phryganiden-Studien. (Mit. einer Ein-

leitung von Hermann Miiller.) Kos-
mos 4:386-396, 1878/79. (Reeditado

em "Fritz Miiller, Werke, Briefe und
Leben", A. Moller ed., Gesammelte
Schriften 7:676-687.

1879 — Ueber Phryganiden. (Aus Briefen an

Hermann Miiller in Lippstadt.) Zool.

Anz. 2:38-40. (Fritz Miiller, Ges.

Schr. 7:688-693.)

1878 — Sobre as casas construidas pelas lar-

vas de Insectos Trichopteros da pro-

vincia de Sa. Catharina. Arch. Mus.

nacional Rio de Janeiro 3:99-124, t

8-10.

1880 — Ueber die von den Trichopterenlar-

ven der Provinz Santa Catharina ver-

fertigten Gehause. Zeits. wiss. Zool.

35:47-74, t. 4-5 (Tradugao alema do

trabalho anterior, ambos republica-

dos em Fritz Miiller, Ges. Schr. 7:

694-741, t. 53-55.)

1878 — Sobre as casas construidas pelas lar-

vas de Insectos Trichopteros da pro-

vincia de Sa. Catharina. Supplemen-
to. Arch. Mus. nac. Rio de Janeiro

3:125-134, t. 11.

1880 — Uber die von den Trichopterenlarven

der Provinz Santa Catharina verfer-

tigten Gehause. Nachtrag. Zeits.

wiss. Zool. 35:74-87. (Tradugao ale-

ma do trabalho anterior, ambos re-

publicanos em Fritz Miiller, Ges. Schr.

7:742-758, t. 56.)

1879 — Extracts from letters regarding Bra-

zilian caddis-flies (Letter to Mr.
M'Lachlan). Proc. ent. Soc. London
1879: vi-viii. (Fritz Miiller, Ges.

Schr. 7:759-761.)

1879 — On a trichopterous insect belonging

to the family Leptoceridae with bran-

chiae. Proc. ent Soc. London 1879:

xiii-xiv. (Fritz Miiller, Ges Schr. 7:

762.)

1879 — Notes on the Cases of some South

Brazilian Trichoptera. Trans, ent.
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Soc. London 1879: 131-144. (Fritz

Matter, Ges. Schr. i: 763-772.)

On a frog having eggs on its back.

On the abortion of the hairs on the

legs of certain caddis-fiies (Phryga-

niden) (Letter to Ch. Darwin). Na-

ture 79:462-464. (Fritz Muiler, Ges.

Schr. 7:773-775, 3 figs.)

Ueber die Gattung Chirnarrha. Ent.

Nachr. 73:225-236. (Fritz Muiler,

Ges. Schr. 2:1112-1113.)

Die Larve von Chlmarrha. Ent. Na-

chr. 73(19): 289-290. (Fritz Muiler,

Ges. Schr. 2:1114-1115, 1 fig.)

Eine deutsche Lagenopsyche. Ent.

Nachr. 73(22) :337-340. (Fritz Mui-

ler, Ges. Schr. 2:1116-1118, 1 fig.)

>>; — Die Eier der Haarfliigler. Ent. Na-

chr. 74(7):259-26I. (Fritz Muiler,

Ges. Schr. 2:1128-1129.)

>:v< _ Larven von Miicken und Haarfliiglern

mit zweierlei abwechselnd thatigen

Athemwerkzeugen. Ent. Nachr. 14

(18):273-277, 3 figs. (Fritz Muiler,

Ges. Schr. 2:1130-1133.

• 21 — Trichopteren-Untersuchungen. Dos re-

latorios ao Museu Nacional referen-

tes aos anos de 1885 a 1888. Fritz

Muiler, Briefe :523-556, figs. 173-203.

-
:,2i — Referencias a tricopteros em cartas.

Fritz Muiler, Briefe, pp. 158, 383,

384, 385, 386, 387, 388, 389, 391,

399, 431-432, 446, 447, 458-459,

480-482, 501-502, 505-506, 516-517,

518, 556-558, 561, 613, 639-642. Car-

tas escritas entre 1869 e 1895, diri-

gidas a E. Haeckel, H. Muiler, W.

Muiler, H. von Ihering e E. Ule.

B) Dlpteros

Fritz Muiler foi o primeiro a descobrir e

Jescrever as larvas e pupas de blefaroceri-

deos, familia de larga distribuicao geografi-

ca. As fases imaturas habitam aguas torren-

ciais, tendo as larvas uma serie de seis ven-

tosas ventrais corn as quais se prendem as

pedras. Por ter material heterogeneo, pensou

Fritz Muiler serem as f£meas adultas difor-

ficas.

Cabe tambem a Fritz Muiler o merito de

ter descoberto as larvas de um genero novo

de psicodideos, habitantes de pedras respin-

gadas por cachoeiras. Possuem essas larvas,

a semelhanca dos blefarocerideos, uma serie

de ventosas ventrais, porem em numero de

oito. Fritz Muiler denominou o genero Ma-

ruina e descreveu tres especies. Esse genero

foi depois encontrado em outras regioes

zoogeograficas.

Trabalhos de Fritz Muiler sobre Dipteros:

1879 — On a curious insect from Brazil.

Proc. ent Soc. London 1879: L.

(Fritz Muiler, Ges. Schr, 7:800.)

1879 — A
l

metamorphose de um insecto dip-

tero (Paltostoma torrentium). Pri-

meira parte. Descrip^ao do exterior

da larva. Arch. Mus. nac. Rio de

Janeiro 4:47-56, t. 4. (Fritz Muiler,

Ges. Schr. 2:801-808, t. 58.)

1879 — A metamorphose de um insecto dip-

tero (Paltostoma torentium), Segun-

da parte. Anatomia da larva. Arch.

Mus. nac. Rio de Janeiro 4:57-63,

t. 5. (Fritz Muiler, Ges. Schr. 2:

809-814, t. 59.)

1879 — A metamorphose de um insecto dip-

tero (Paltostoma torrentium). Ter-

ceira parte. Anatomia da larva. Arch.

Mus. nac. Rio de Janeiro 4:65-74, t. 6.

(Fritz Muiler, Ges. Schr. 2:815-822,

t. 60.)

1879 — A metamorphose de um insecto dip-

tero (Paltostoma torrentium). Quar-

ta parte. Chrysalida e insecto perfei-

to. Arch. Mus. nac. Rio de Janeiro

4:75-85, t. 7. (Fritz Muiler, Ges.

Schr. 2:823-831, t. 61.)

1880 — Paltostoma torrentium. Eine Miicke

mit zwiegestaltigen Weibchen. Kos-

mos 5:37-42, 1880/1881. (Fritz Mui-

ler, Ges. Schr. 2:844-849, 11 figs.)

1881 — Verwandlung und Verwandschaft der

Blepharoceriden. Zool. Anz. 4:499-

502. (Fritz Muiler, Ges. Schr. 2:

878-880.)

1881 — On female dimorphism of Paltostoma

torrentium. Ent. monthly Mag. 77:225.

(Fritz Muiler, Briefe: 402-403.)
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1888 — Larven von Mucken und Haarfliiglern

mit zweierlei abwechselnd thatigen

Athemwerkzeugen. Ent Nachr. 14

(18):273-277. (Fritz Muller, Ges.

Schr. 2:1130-1133.)

1895 — Contribution towards the history of

a new form of larvae of Psychodidae

(Diptera) from Brazil Trans, ent.

Soc. London 1895: 479-482, 2 t.

(Fritz Muller, Ges. Schr. 2:1327-1329,

t. 78-79.)

1921 — Referencias a dipteros em cartas.

Fritz Muller, Briefe: 389-390 (Blepha-

roceridae), 391 (idem), 402 (idem),

412-413 (Maruina), 415 (Blepharo-

ceridae, Maruina), 505-506 (grandes

larvas de dipteros em aquarios de

bromeliaceas), 636 (Blepharoceridae,

Maruina). Cartas escritas entre 1879

e 1895, dirigidas a H. Muller, W.
Muller e E. Krause.

C) Outros insetos aqudticos

Fritz Muller nada publicou sobre outros

insetos aquaticos, encontrando-se apenas algu-

mas informacoes em cartas, relacionadas

abaixo:

1921 — Fritz Muller, ' Briefe, pp, 390 (des-

crigao e desenho de ovipostura de

Arlidae, carta a seu irmao H. Mul-

ler, 1879), 446 (lepidopteros de lar-

vas aquaticas, carta a H. Muller,

1883), 505-506 (em bromeliaceas,

alem de tricopteros e dipteros, tam-
bem larvas de libelulas, coleopteros

e lepidopteros, carta a W. Muller,

1887).
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FRITZ MULLER E SEUS ESTUDOS SOBRE
OS CRUSTACEOS

M. P. SAWAYA

No campo da Carcinologia, destaca-se Fritz

fler com a publicacao de aproximadamente

i trabalhos de cunho original, realizados

1&46 e 1892.

A primeira pesquisa sobre Crustaceos data

<fe 1846, quando ainda estava na Alemanha,

ao descrever Gammarus ambulans como espe-

oe nora entre os Amphipoda. A seguir, em

1*18, publieou outro trabalho a respeito de

AMphipoda, porem, nao Gammaridae e, sim,

Ordiestiidae, a saber, Orchestla euchore e

O. grypus, tambem novas especies.

Sc bem que se aproxime aos 30% o nume-

fo de trabalhos carcinologicos de cunho sis-

ioBatico. dois aspectos principals chamam a

voesa atencao no computo bibliografico do

,--.z naturalista do seculo passado.

Em primeiro lugar, sua versatilidade no pro-

prio arnbito da systematica dos Crustaceos,

ormente quando se tern presente que ate

Iraje os especialistas se limitam a tratar iso-

:2-e".te das varias entidades ou grupos

(Ordens, Familias, Generos). Mesmo as es-

pecies e os generos novos descritos por F.

"'_ -- nunca se enquadraram apenas em de-

tenninada entidade sistematica, como, por

:
:--.

. a dos Amphipoda, incluidos entre

as Maiacostraca, o unico grupo que abrange
• --- com algumas caracteristicas constan-

ts, entre as quais se menciona o numero

Eomado de extremidades.

Tratou ele de animais tidos como novos en-

tre os Anisopoda (Tanais), entre os Isopoda

fBopyrus, Entoniscus, Janira, etc.), entre os

Decapoda Macrura (Pafaemon potiuna, P. po-

tOinga. Atyoida potlmirlm), Decapoda Ano-

ora (Aeglea odebrechiii), todos animais per-

teacentes a ordens bem diferentes dos Mala-

c*jStraceos.

A versatilidade de Fritz Miiller nao parou,

e-tretanto, ai. Descreveu tambem especies do

grupo dos Cirripedia, dos Ostracoda, entida-

Jes incluidas por alguns autores entre os En-

tomostraca, nome esse criado para abranger

formas completamente heterogeneas, nao en-

quadraveis entre os Malacostraca.

Como era de esperar, algumas das especies

descritas por Fritz Miiller cairam na sinoni-

mia em trabalhos realizados por especialistas;

todavia, grande e o numero das que perma-

necem validas e que figuram em tratados de

Zoologia Internacional ou em obras de revi-

sao de alto valor sistematico.

O segundo aspecto da obra realizada pelo

autor em materia carcinologica e que corres-

ponde, como foi dito, a aproximadamente

70% de suas publicacoes sobre Crustaceos,

diz respeito as valiosas contribuigoes de sen-

tido eminentemente biologico, quer ao descre-

ver os habitos, o comprimento, as variagoes

de cor dos especimes coletaclos, quer ao tra-

tar do desenvolvimento dos mesmos, particula-

rizando a embriologia ou ontogenese animal.

Segundo H. von Ihering, outro grande cien-

tista emigrado para o Brasil, contemporaneo

e amigo de Fritz Muiler, a enfase dada pelo

naturalista radicado em Santa Catarina ao

aspecto biologico, principalmente quanto ao

estudo dos Crustaceos, se deve ao impulso

das ideias de Darwin, quer as contidas no

famoso livro sobre a "Origem das Especies",

quer as sugeridas pela correspondencia tro-

cada entre os dois extraordinarios cientistas.

Norteado ou nao pelas ideias especulati-

vas, o certo e que todos os trabalhos de Fritz

Muiler sobre Crustaceos sao profundamente

minuciosos, nada lhe escapando a observacao,

mesmo os pormenores de aparente insignifica-

gao, capacidade essa que mereceu de Darwin

o epiteto de "principe dos observadores".

Veja-se esta descrigao: "Examinando 20

femeas adultas (de 20 a 24 mm de compri-

mento), vi que em 9 o rostro attingia o ex-

tremo do segundo articulo das antennas an-

teriores ou ate passava urn pouco alem, em
2 chegava apenas ate 2/3 do mesmo arti-

culo e nas outras a ponta do rostro occupa-

va posigoes intermediarias entre esses extre-
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mos. De 12 femeas menores (de 12 a 19 mm
de comprimento) em uma so o rostro chegava

ate o extremo do segundo articulo, em 3

apenas alcancava o meio do mesmo articulo,

variando nas mais entre eftes extremos. De
30 machos um unico tinha o rostro estendido

ate 5/8 do segundo articulo das antennas an-

teriores; em um nao passava alem do pri-

meiro articulo; em 4 nao ultrapassava o

primeiro oitavo, em outros 4 chegava ate o

meio do segundo articulo, ficando nos mais

entre >/8 e y2 ".

"Convem notar desde ja que essas diferen-

gas no comprimento relativo do rostro e do

pedunculo das antennas anteriores dependem

principalmente da variabilidade do compri-

mento do dito pedunculo, maior nos machos,

menor nas femeas. Nao creio que o nosso

camarao miudo goze de variabilidade excep-

cional a tal respeito; parece-me muito mais

provavel que em outras especies da familia

nao se tenha reparado em semelhante varia-

bilidad epor nao se ter examinado numero

sufficients de individuos. Em todo o caso,

ve-se o pouco valor, que pode ter conio ca-

rater distinctivo, o comprimento do rostro,

quando determinado apenas em um ou em
poucos individuos, dos quaes nao se indica

o sexo nem a idade. So depois de estabele-

cidos os Hmites dentro dos quaes pode variar,

aquelle comprimento podera contribuir para

caracterizar a especie" (O camarao miudo do

Itajahy, Arc. Mus. Nac. 1892).

Tanto a leitura desse trecho, escolhido ao

acaso, dum trabalho sistematico, quanto a que

se fizer sobre o desenvolvimento ou biologia

do Camarao preto do Itajai — especie valida

com o nome de Macrobrachium potluna, re-

conhecida ainda recentemente pelo trabalho

extraordinario de revisao da sistematica dos

eamaroes de agua doce feito por Holthuis,

fazem reconhecer a justeza do conceito de

Darwin ou o de Haeckel, que denominou

Fritz Muller de "heroi da ciencia".

Lista dos trabalhos de Fritz Muller

sobre os Crustdceos

1

.

Ueber Gammarus ambulans, neue Art. —
Archiv fur Naturgesch. 1846, 7:291-300,

t. X, Berlin.

2. Orchestia Euchore und Gryphus, neue

Arten aus der Ostsee — Ibidem 1848,

7: 53-64, t. IV.

3. Tanais Rhynchites und balticus, neue

Arten aus der Ostesee — Ibidem 1852,

7:87-90, t. IV.

4. Eine Beobachtung iiber die Beziehung

der Gattungen Caligus and Chalimus —
Ibidem 1852, 7:91-92, t. IV.

5. Die Rhizocephalen, eine neue Gruppe
schmarotzender Krusfer — Ibidem 1862,

7:1-9, t. 1.

6. Entoniscus Porcellanae, eine neue Schma-
rotzerassel — Ibidem 1862, 7:10-18, 1 2.

7. Die Verwandlung der Porcellanen —
Ibidem 1862, 7:194-199, t. VII.

8. Bruchstiick zur Entwickelungsgeschichte

der Maulfiisser — Ibidem 1862 7:353-

361, t. 13.

9. Ein zweites Bruchstiick aus der Entwi-

ckelungsgeschichte der Maulfiisser —
Ibidem 1863, 7:1-7, t. 1,

10. Die Verwandlung der Garncelen — Ibi-

dem 1863, 7:8-23, t. II.

11. Die zweite Entwinckelungsstufe der Wur-
zelkrebse (Rhizocephalen) — Ibidem
1863, 7:24-33, t. 3.

12. Observations sur la Respiration des
Ocypodiens. Ann. Sci. nat. 1863, ser.

ZooL, 4:272, t. 20. Paris.

13. Ueber den Bau der Scheerenasseln (Asel-

lotes heteropodes M. Edw.) — Archiv. i

Naturgesch. 1864, 7:1-6.

14. Description of a new Genus of Amphi-
pod Crustacea: Batea n. gen. — Ann.
and Mag. Nat. Hist. 1965, 75:276-277,
t. X. London.

15. Ueber Cumaceen — Arch. f. Naturg.

1865, 7:311-323.

16. Ueber Balanus armatus und einen Bas-
tard dieser art und des Balanus impro-

visus var. assimilis Darw. — Ibidem

1867, 7:329-356, t. 7-9.

17. Bemerkungen iiber Cypridina — Jen.

Zeitschr. f. Naturwissenschaft 1870, 5:

255-276, t. 8-9 und Archiv f. Naturgesch.

25(1) :332, t. XII.

18. Bruchstiicke zur Naturgeschichte der

Bopyriden — Jen. Zeitschr. f. Naturwis-

senschaft 1871, 6: 53-72, t. 3-4.
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19. Aeglea Odebrechtii nov. spec. — Jen.

Zeitschr. 1876, 10:13-24, t 1.

20. Ueber die Naupliusbrut der Garneelen.

Zeitschr. f. wissenschftl. Zool. 1878, 30:

163-166.

21. Descripcao do Elpidium Bromeliarum —
Archivos do Museu Nac. Rio de Janeiro

1879, 4:21-34, t. 2. Rio de Janeiro.

22. Die Putzfusse der Kruster — Kosmos,

1880, 7.

23. Palaemon Potiuna. Ein Beispiel abge-

kiirzter Werwandlung — Berichtigung.

Zool. Anz. 1880, 3.

24. Farbenwechsel bei Krabben und Garne-

elen — Kosmos 1880/81.

25. Atyoida Potimirim, eine schlammfressen-

de Siisswassergarneele — Ibidem 1881, 9.

26. Jugendgeschichte der Wurzelkrebse (Ei-

ne Besprechung) — Ibidem 1884, 14.

27. Die Zwiegestalt der Mannchen der nor-

damerikanischen Flusskrebse (Bericht)

— Ibidem 1884, 14.

28. Trichodactylus, siri de agua doce sem

hetamorphose — Arch. Mus. Nac. Rio

de Janeiro 1892, 8.

29. O camarao miudo do Itajahy, Atyoida

Potimirim — Ibidem.

30. O camarao preto, Palaemon Potiuna I

Descripcao do animal adulto. II. A me-

tamorphose dos filhos — Ibidem.

31

.

Descripcao da Janira exul, Cristaceo lso-

pode do Estado de Santa Catarina —
Ibidem
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ANELlDEOS E TURBELARIOS ESTUDADOS POR
FRITZ MULLER

1 EUDOXIA M. FROEHLICH

Sobre vermes, foram os primeiros trabalhos

de Fritz Muller. Quando ainda na Alemanha,

sobre sanguessugas, foi tambem a sua tese

de doutoramento (1844). Foi ainda urn ane-

lideo o primeiro animal descrito por ele do

Brasil, Sao, no total, 13 trabalhos, todos pu-

blieados na Alemanha, com excecao do ultimo:

(1) 1844 — Ueber Hirudo tessulata und

marginata O. F. Muller. Arch. Naturg.

1844: 370-376, fig. 14, est. 10. (Reedi-

tado em "Fritz Muller: Wer'ke, Briefe

und Leben, A. Muller ed., I. Gesammel-

te Schriften 2:1-5.)

Consta de observagoes sobre o gene-

ro, descrigao e diagnose das duas es-

pecies que sao transferidas para o ge-

nero Clepsine. As duas estao hoje co-

locadas em generos diferentes, respecti-

vamente Protoclepsis Livanov e Hemi-

clepsis Vejdo'wsky.

(2) 1844 — De Hirudinibus circa Berolinum

hucusque observatis. Tese de doutora-

mento. (Fritz Muller, Ges. Schr. 7:6-22.)

Consta de uma introdugao geral sobre

os Hirudineos e a descrigao de 7 espe-

cies de Clepsine.

(3) 1846 — Clepsine costata, neue. Art.

Arch. Naturg. 1846: 82-85, t. 3. (Fritz

Muller, Ges. Schr. 7:23-25.)

Da a descrigao e diagnose da espe-

eie hoje pertencente ao genero Haemen-
teria de Filippi.

(4) 1846 — Ueber die Geschlechtstheile

von Clepsine und Nephelis. Miillers

Arch. Anat. 1846: 138-148, t. 8. (Fritz

Muller, Ges. Schr. 7:30-35, t. 1.)

Compara o aparelho genital nos dois

generos.

(5) 1846 — Bemerkungen in Betreff des

Geschlechtsverhaltnisses bei den Hiru-

dineen. Em "Steinstrup, Untersuchun-

gen u'ber das Vorkommen des Herma-

phroditismus in der Natur, aus dem
danischen iibersetzt von C. Hornschuch

mit Bemerkungen von Krepelin, Fritz

Muller, Karsch, Max Schultze und dem

Uebersetzer", pp. 110-114. Greifswald.

(Fritz Muller, Ges. Schr. 7:36-39.)

Estuda o hermafroditismo em san-

guessugas pertencentes a varios gene-

ros. Verifica tratarem-se sempre de

animais hermafroditas.com gonadas se-

paradas e nao do tipo ovario-testis.

(6) 1849 — Ueber die Begattung der Clep-

sine complanata Sav. Zg. Zool. Paleo-

zool. von D'AIton und Burmeister 1849:

197-199. (Fritz Muller, Ges. Schr. 7:

52-55.)

Observagoes sobre a copula e a trans-

missao de espermatoforos.

(7) 1856 — Beitrage zur Kenntnis der

Landplanarian. Nach Mittheilungen des

Dr. Fritz Muller in Brasilien und nach

eigenen Untersuchungen von Dr. Max
Schultze, Prof, an der Univ. Halle.

Abh. Naturforsch. Ges. Halle 4:19-38.

(Fritz Muller, Ges. Schr. 7:61-74).

Foi o primeiro trabalho, realizado no

Brasil, a ser publicado na Alemanha.

Foi comunicado em carta a Max Schult-

ze, que a publicou anexando-lhe uma
revisao das planarias terrestres ate en-

tao conhecidas e a descrigao de uma
especie nova. Neste trabalho, Fritz

Muller caracteriza as planarias terres-

tres em oposigao as de agua doce e

as marinhas, introduz o nome Geoplana

e descreve 13 especies novas. As des-

crigoes de Muller, embora baseadas ape-

nas em caracteres externos, sao sufi-

cientemente claras para separa-las das

especies congenericas.
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Das 13 especies por ele descritas,

duas, G. elegans e G. pallida foram re-

denominadas por Diesing, 1862, por

serem homonimas de duas especies de

Darwin, e reunidas sob o nome de G.

miilleri Diesing por C. Froehlich, 1960.

Outra especie, G. subterranea, pertence

hoje ao genero Geobia Diesing, 1862,

do qual e a unica especie conhecida.

Das outras 10 especies, G. marmoraia,

G. pulchelta e G. atra foram reencon-

tradas e redescritas por C. Froehlich,

1960.

(8) 1857 — Lumbricus corethurus, Biirsten-

schwanz, Arch. Naturg. 1857: 113-116.

(Fritz Muiler, Ges. Schr. i:65-66, 75.)

Segundo o proprio -Fritz Muiler, em
carta a seu irmao Hermann, em 1881,

este foi o primeiro animal descrito por

ele do Brasil, embora tenha sido pu-

blicado um ano apos o trabalho ante-

rior. Esta nova especie de oligoqueto

terrestre foi encontrada coexistindo com

Geobia subterranea, que se aproveita-

ria de suas galerias para penetrar no

solo e dela propria como alimento.

Hoje pertence ao genero Pontoscolex

Schmarda, 1861. E especie cosmopo-

lita.

(9) 1858 — Einiges uber die Annelidenfau-

na der Insel Santa Catharina an der

brasilianischen Kiiste (Aus einer bri-

eflichen Mittheilung an Prof. Grube).

Arch. Naturg 1858: 211-220, t. 6 e 7.

(Fritz Muiler, Ges. Schr. /:76-82, t. 5-6.)

Aqui sao referidas cerca de 60 espe-

cies de poliquetos distribuidos por 28

generos preexistentes e 9 novos. Se-

gundo Miiller, todas as especies sao

novas, mas apenas 13 receberam nome

especifico. A mais comum era Tere-

bellides anguicomus.

Segundo E. Nonato (Historia Natu-

ral dos Organismos Aquaticos, 1964),

uma unica, Magelona papillicornis, tern

distribuicao ampla. As outras parecem

ser restritas a costa brasileira e eram

so conhecidas pela descrigao original.

(10) 1877 — Der Minhocao. ZooL Garten

1877: 208-302. (Fritz Muiler, Ges. Schr.

7:568-571.)

E apenas a reuniao de historias de

cacadores a respeito de um gigantesco

animal vermiforme.

(11) 1890 — Clespsine verrucata. Eine Be-

richtigung. Zool. Jahrb. Syst. 5:184.

(Fritz Miiller, Ges. Schr. 2:1166.)

(12) 1891 — Die Begattung der Clepsinen.

Zool. Jahrb. Syst. 6:338. (Fritz Miiller,

Ges. Schr. 2:1167.)

Nos dois trabalhos acima Miiller re-

tifica observagoes de outros autores.

(13) 1899 — Observagoes sobre a fauna mar

rinha da costa de Santa Catarina. Rev.

Mus. paulista 3:31-40. (Fritz Miiller,

Ges. Schr. 2:1415-1426.)

Neste trabalho postumo, ha referen-

da a uma nova sanguessuga presa a

um cagado de agua doce.

Alem desses trabalhos, existem referencias

a varios vermes em algumas de suas cartas

(Fritz Miiller, Briefe, A. Muiler ed., 1921, G.

Fischer, Jena)

:

1. Cartas a Max Schultze: 17-111-1859, poli-

quetos (p. 19); 27-X-1860, turbelario (p.

21); 3-IX-1861, coleta de 4 exemplares

de Chaetopterus pergamentaceus (Poly-

chaeta Sedentaria), com 3 dos quais ha-

via um casal de Porcetlana (Crustacea

Anomura) comensal (p. 26); 3-XI-1861,

poliquetos (p. 28); 16-11-1862, poliquetos

(p. 33); 13-VI-1862, poliquetos (p. 36);

16-VI-1862, poliquetos (pp. 36-37); 13-111-

1864, descrigao e desenho de pequeno

turbelario comum em pogas de agua doce.

— E a primeira citacao de um turbelario

limnico do Brasil. Marcus, 1949, deter-

minou o animal como Stenostonum bicau-

daium Kennel (p. 52, fig. 16); 10-VII-

1864, Dero (oligoqueto limnico) e muito

comum [em Desterro] (p. 56) e 11-X-

1864, poliquetos (pp. 57-58).

2. Cartas ao Prof. Agassiz: 2-V-1865, poli-

quetos (p. 61) e 23-IV-1870, Temnoce-

phala sobre caranguejos de agua doce

(p. 173).

3. Carta a Charles Darwin: 1-1V-1868, poli-

quetos (p. 121).

4. Carta ao Prof. W. Keferstein: 12-111-1868,

planarias terrestres parecem alimentar-se

principalmente de gastropodos (p. 136).

5. Carta ao Prof. E. Haeckel: 4-XII-1869,

Temnocephala sobre caranguejos de agua

doce (p. 165).
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6. Carta a H. Muller: 21-XI-1881, no sftio

por ele habitado anteriormente, na mar-
gem esquerda do Rio Itajai, a minhoca
comum era Lumbricus corethrurus, ao

passo que no sitio presente, 2 Km, rio

acima na margem direita, era comum
uma minhoca a qual cabia bem o nome
de Perichaeta. [Trata-se evidentemente

de uma Pheretima] (p. 421).

7. Carta a W. Muller: ll-XII-1887, "as san-

guessungas terrestres sao relativamente

comuns", das quais obteve mais de 50

exemplares. Foram mantidas em cati-

veiro, conseguindo a postura de casulos

de cor negra e superficie com aspecto de

favo. [Estas sanguessugas pertencem ao
genero Liostoma Wagler] (p. 506).

8. Cartas a H. von Ihering: 12-IV-1890,

uma planaria terrestre, Bipalium, antes

nao encontrada, havia-se tornado a espe-

cie mais comum [refere-se a Bipalium

kewense, especie introduzida, cosmopolita]

(p. 608); 8-XII-1890, Temnocephala so-

bre Aegla e Trichodactylus (p. 611) e

2-IX-1892, reproducao de Clepsine (p.

619).
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HEMICORDADOS, PROTOCORDADOS E VERTEBRADOS
ESTUDADOS POR FRITZ MULLER

J, A. PETERSEN

en.

E .-

anas de 1884 e 1885 constituem urn

r --.: .a::vo para os estudos de Bio

iiili i no litoral sul-brasileiro, pois

periodo que Fritz Miiller ernpreen-

s dtaas viagens em que, de urn modo

especial, estudou a maior especie de

srdada que se conhece ate agora, e em

ealizou uma serie de observacoes sobre

: .
-

: -arinha catarinense.

Jtestx) de Blumenau a 31 de agostcf de

mktsn companhia de seu irmao Guilherme,

Bis passar por Gaspar, Alferes e Tijucos

^i in
- chegou a 4 de setembro ao local

made, na epoca, Saco da Armacao,

—erne conhecido como Enseada da Ar-

ia. Ali permaneceu tres semanas, cole-

• material e realizando diversas observa-

,
tendo as anotacoes correspondentes sido

>cadas, apos sua morte, pelo Dr. Hermann

Iftering (Rev. do Museu Paulista, vol. 3,

). No ano seguinte, de 15 de Janeiro

15 de fevereiro fez nova viagem a mesma

mtsr-'i dando prosseguimento as observagoes

HBiciadas.

En ambas as viagens, o animal que mais

;-:.:; despertou em Fritz Fuller foi a espe-

:•- i Balanoglossus por ele encontrada no

Saco da Armagao, ou, como se le em suas

teas, Armacao da Piedade, e que constituiu

iema central de seus estudos naquela loca-

foiade.

]i conhecia Fritz Miiller, naquela epoca, o

[afiaritamento dos estudos em Enteropneustos,

e era especial, as discussoes reinantes entre os
!

especialistas, todos eles perquisadores de no-

ida, como por exemplo Gegenbaur, Agas-

Huxley e Metschnikoff. Queremos crer

que Fritz Miiller tenha se dado conta imedia-

iamente do interesse de sua descoberta, face

ao tamanho gigantesco do material por ele

encontrado. Assim, diz ele em suas notas:

"A julgar pela figura que A. Agassiz da

tie urn Balanoglossus Kowalewskii adulto (full

grown) o comprimento de4e nao excederia de

um decimetro, enquanto que urn dos nossos,

que medi com a mao ao tira-lo de seu escon-

derijo, tinha 7 palmos ou mais de metro e

meio de comprimento, e devem existir maio-

res a julgar pela grossura dos excrementos".

A seguir, passa Fritz Miiller a descrever o

modo de vida dos animais, os quais "desco-

brem-se facilmente quando nas mares baixas

expelem os excrementos, os quais tern quasi

a forma dos do homem, atingindo sua gros-

sura, as vezes, cerca de 2 cm".

Indica tambem o metodo, entao utilizado

para a coleta, o qual, como o reconhecia o

proprio autor, era bastante primitivo e de

resultados duvidosos. Tal metodo consistia

em cavar "uma valla circular bastante funda

(de 2 a 3 palmos) ao redor do montao de

excrementos do Balanoglossus; mais cedo ou

mais tarde encontrar-se-a neste trabalho o

canal do bicho, que logo se conhece pela

agua que dele esta correndo; se nesta oca-

siao nao aparecer o animal, cumpre seguir o

canal ate encontra-lo; denuncia-se a sua pro-

ximidade por uma mucosidade abundantissima

e muito pegajosa por ele segregada. Encon-

trada afinal uma das extremidades tira-se

muito devagar, e com o maior cuidado, visto

que se rompe com grande facilidade, mor-

mente quando tendo-se virado no canal, apre-

senta a extremidade posterior".

Da dificuldade de se obter animais intei-

ros, diz Fritz Miller: "Topando-se o canal

logo as primeiras enxadas pode-se tirar o

bicho em 5 ou 10 minutos; em outros casos

nao da sinao fragmentos o trabalho aturado

de uma hora inteira".

O canal mencionado por Fritz Muller refe-

re-se a galeria excavada pelos animais. As-

sim, diz o autor: "O Balanoglossus vive em
canais quasi horizontals, as vezes muito tor-

tuosos, geralmente de 0,3 ate 0,5 m debaixo

Vol. 18, N.° 4, 1966 393 ClfiNCIA E CULTURA



da superffcie da terra, e que de quando em
quando se prolongam em diregao quasi per-

pendicular ate a superficie. Alii o animal dei-

tando fora a sua extremidade anal evacua os

seus excrementos compostos unicamente de

areia".

Acrescenta, a seguir, dados sobre o com-

portamento destes animais, pois como obser-

vou "raras vezes o mesmo animal mostra-se

em dois dias consecutivos; no mesmo logar

onde em certo dia ha mais de vinte montoes

de excrementos, no dia immediato as vezes

so apparecem 3 ou 4".

Descreve tambem, de forma resumida, a

maneira pela qual o animal excava a galeria

em que vive: "O animal cava o seu canal

comendo a areia que Ihe esta a frente de

modo que a locomocao e nutricao se fazem

ao mesmo tempo". E passa, a seguir, aos

pormenores: "Collocando um ou dous pal-

mos de parte oral de um Batanoglossus em
uma gamella em cima de areia menos grossa

coberta de agua do mar, em pouco tempo,

depois de ter dado algumas voltas, como para

procurar um logar mais conveniente, comega

a enterrar-se; primeiro a glande entra deva-

garzinho na areia por meio de seus movimen-

tos peristalticos; feito isso o animal comega

a engolir a areia e mal passam ou ou dois

minutos comega a sahir do intestino cortada

em movimento continuo de 0,3 — 0,5 mm
por segundo e em forma de cylindro a areia

engolida".

Acrescenta ainda algumas indicagoes sobre

o forte cheiro rescendendo a iodo, bem como
sobre a viva fosforescencia apresentada pelos

animais a noite. Nao lhe passaram tambem
desapercebidos as particularidades anatomi-

cas do Balanoglossus da Armagao da Pieda-

de, comparando-o com os de "B. minutus e

claviger examinados por Spengel".

Os primeiros exemplares coletados por Fritz

Miiller foram guardados "em aguardente fre-

quentemente renovada, porem este methodo
tornou-se insufidente para a conservagao de

animal tao molle". Posteriormente conseguiu

ele "alcool de elevado grao" preservando as-

sim os exemplares que enviou ao Rio de Ja-

neiro; conservou tambem "alguns exemplares

segundo o methodo usado na Estagao Zoolo-

gica de Napoles, collocando o animal vivo

por algum tempo em acido picrico-sulphurico

antes de o deitar em alcool",

Acreditamos serem estes os exemplares uti-

lizados posteriormente para a descrigao do

Balanoglossus gigas feita por Spengel, publi-

cada em 1893 na monografia "Die Entero-

pneusten des Golfes von Neapel".

Da excursao realizada em 1885, tambem
em companhia de seu irmao Guilherme, diz

Fritz Miiller: "Foi nosso fim principal inves-

tigar o modo de viver, a anatomia e, se pos-

sivel fosse, a embryologia do gigantesco Bala-

noglossus, que em Julho do anno proximo

passado alii descobrimos".

Realmente, o problema da reprodugao e

desenvolvimento destes animais interessava so-

bremaneira a Fritz Miiller, pois a cerca de 20

anos antes havia ele coletado proximo a Flo-

rianopolis, durante os meses de Fevereiro e

Margo, larvas de Balanoglossus. Presumia o

grande naturalista que, "pelo fim de Janeiro

e nas primeiras semanas de fevereiro appare-

cessem os ovos e os primeiros estados lar-

vaes, e se assim fosse, deviam ser superabun-

dantes em uma localidade onde tao frequen-

temente se encontram os animais adultos, vis-

to como os ovos produzidos por uma unica

femea devem contar muitas centenas de mi-

lhares".

Observou tambem que "os dois sexos, indis-

tinguiveis em Setembro, facilmente se distin-

guiam agora pela cor da regiao genital, ama-

rella nos machos e arroxeada nas femeas. Os
ovos ja pareciam quasi maduros e alguns

spermatozoidios comegavam os seus movimen-

tos caracteristicos, o que nos animou a em-

prehender alguns ensaios de fecundagao arti-

ficial, ensaios esses que nao produziram

efeito".

Decorreram 67 anos para que reaparecesse

uma nota sobre o Balanoglossus gigas, reen-

contrado na Praia do Araga, no litoral de Sao
Sebastiao, por W. Besnard e determinado

por Sawaya (1951). Dai por diante este ani-

mal constituiu objeto principal de estudo no

Instituto de Biologia Marinha da Universi-

dade de Sao Paulo. Ocupamo-nos atualmente

sobre a investigagao do epitelio dos animais

e as propriedades do muco abundantemente

secretado pelo B. gigas e outros Balanoglos-

sus, bem como sobre outros aspectos de sua

ecologia e fisiologia.

Dos outros animais que o impressionaram

destaca-se um protocordado, o "celebre Am-
phioxus, o qual, como quasi em toda parte,

tambem no Sacco da Armagao encontra-se

com mais facilidade em logares apropriados".

Queremos crer que Fritz Miiller se referisse

a Praia do Tingua, onde em 1962, em compa-
nhia do Prof. P. Sawaya, coletamos grande

quantidade destes animais.
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em geral, nao foram de in-

de F. Muller, Em carta a seu

Miiller, de agosto de 1871,

- — -.::." -f sob re a coleta de po-

r via *grande colibri", que serviram de

fETx descxever a fecundagao das plantas,

dirigida a E. Haeckel, em 1895,

achado do morcego a que deno-

minou Vespertill lenusa Lunos. A Darwin,

em 1868, enviou uma carta com observacoes

sobre o veado (Cervas rufus) e os papa-

gaios.

Bern interessante e outra referenda a Ja-

raraca, que serviu de tema para uma poesia e

sobre as relagoes entre peixinhos e as medu-

sas, que tambem serviram para outra poesia,

publicadas ambas por Muller em 1920.
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ALGUNS APECTOS DA FLORA BRASILEIRA
ESTUDADOS POR FRITZ MuLLER

ITIRIKI MIMURA

Fritz Miiller nao poderia deixar de anali-

sar e estudar as plantas que o rodearam,

dada a beleza luxuriante da paisagem e sua

paixao pela natureza. Escreveu artigos sd-

bre varias familias e dentre elas as Brome-

liacea e Orchidacea. Para a presente expo-

sigao trataremos de uma maneira sucinta, de

escritos que se relacionam com a ecologia e

fisiologia.

Correlacao entre cor das flores e a prefe-

cia de insetos pronubos

Fritz Miiller observou a correlagao entre a

cor das flores e a preferencia por parte de

certos insetos principalmente Lepidopteros e

alguns Hymenopteros. As observagoes foram

feitas principalmente em plantas de Lantana,

Combretum, e em varias especies de Pleroma,

Strychnos e Amphilophium.

Como ja foi citado neste Simposio, as flores

dos capitulos de Lantana possuem cores dife-

rentes, sendo no 1.°, 2.° e 3.° dia, respectiva-

mente amarelas, alaranjadas e roxas. Os in-

setos polinizadores observados pertenciam as

especies: Helkonius Apseudes, Daptonoura

Lycimnia, Colaenis Julia, Pieris Elodis e Da-

nais Erippus.

A maioria destes insetos visitava as flores

amarelas, alguns exclusivamente, outros pre-

ferencialmente e outros, ainda, por erro e

tentativa,

As observagoes foram feitas sempre com
mais de urn inseto (3 e 4), inclusive citava

quantas vezes o animal inseria a tromba para

sugar o nectar em uma mesma flor.

As hipoteses aventadas por Fritz Miiller a

respeito da preferencia dos insetos pela cor

amarela foram:

1) por instinto ou habito hereditario;

2) ou os individuos por erro tentativa se-

riam condicionados pelo encontro do
nectar.

Por achar insuficiente o numero de obser-

vagoes nada concluiu a respeito deste feno-

meno, contudo optava pela segunda hipotese.

Modificagao de estames era especies

de Begdnia

Fritz Miiller relata que encontrou em plan-

tas de Begonia frigida flores hermafroditas

com perianto inferior.

Nestas flores a parte masculina apresenta-

va urn, dois, ou tres estames transformados

mais ou menos completamente em pistilos.

l.° caso — Grao de polen fertil estames

simples, conectivo dilatado.

2.° caso — Estigma alargado, estame mo-

dificado, anteras e ovulos.

3.° caso — Tres estames modificados uni-

dos na base:

a) sem polen;

b) claviforme, sem polen, sem ovulos e

sem papilas estigmaticas;

c) polen em ambas as margens do conecti-

vo, ovulos na margem convexa, sem pa-

pilas estigmaticas.

4.° CASO — Tres estames unidos:

a) estame comum;

b) conectivo nao dilatado, polen nas mar-

gens;

c) papilas estigmaticas bem desenvolvidas,

polen e poucos ovulos.
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31* Z450 Tres estames modificados e

} sen polen, muitos ovulos;

m "don;

I) prarima do normal, com ovulos e po-

Em uma das plantas observadas (na qual

o esquema 3) ele observou urn corpo

escuro no meio dos ovulos brancos;

entao que se tratava de urn estame

Hfcstamado em estigma.

£- ::?ervou os fenomenos acima em outras

«; em algumas havia ovulos nus entre

*mas ao lado daqueles incluidos no

r«*os estes ovulos nus ele concluiu serem

—-
:

-
.- rransformados.

'nto das folhas

Em uma carta a Darwin, F. Muller conta

qK. observando as especies de Leguminosas

c Ecphorbiaceas, verificou certos movimentos

:r_- -::t::os que para ele eram estranhos e

rz T.i.aveis.

Contam-nos que os movimentos de folhas

Fjpweem ser bem desenvolvidos e diversifica-

#o& sob o sol do Brasil.

£stes movimentos estao intimamente rela-

donados com os movimentos de "dormir" de

piantas aliadas. Os foliolos de uma Cassia

tormsileira assumem a mesma posicao de sua

rfada Haematoxylon quando nao "dormem".

Os foliolos desta planta "dormem" movendo

c rotacionando seus eixos da maneira pe-

culiar a outras especies do mesmo genero,

Em algumas especies de Phyllanthus as To-

las movem-se a noite, tendo sua nervura

icipal paralela aos ramos horizontals, dos

is a folha provem. Quando ficam expos-

las a luz permanecem verticalmente com suas

superficies superiores em contacto. Fritz

Holler observou que movimentos paraheliotro-

picos de folhas de Mucuna (Papilionatiae)

sao estranhos e inexplicaveis : os foliolos

*dormem" verticalmente, mas sob luz brilhan-

te os peciolos ficam verticals e o foliolo ter-

minal gira por meio de pulvinus, segundo urn

angulo de 180°, ficando suas superficies su-

periores do mesmo lado das superficies infe-

riores dos foliolos laterals.

Em Desmodiam, os foliolos ficam vertical-

mente quando exposfos a luz brilhante.

As folhas de Bauhinia grandiflora "dormem"

ao entardecer logo as primeiras horas da

noite; as duas metades da mesma folha le-

vantam-se e ficam em intimo contacto.

As fdlhas de Bauhinia brasiliensis nao "dor-

mem" da mesma maneira descrita por Fritz

Muller, mas sao sensiveis a luz brilhante, ex-

pondo as duas metades levantadas, formando

urn angulo de 45° com o horizonte.

Fritz Muller enviou a Darwin outras obser-

vacoes sobre plantas que assumem uma posi-

gao vertical a noite, atraves de movimentos

diferentes. Estes movimentos teriam para ele

um proposito especial.

A Euphorbia jacquiniaeflora depende da luz

— as folhas ficam opostas uma as outras

(posigao rara no genero) e mutuamente se

protegem. As folhas do genero Sida "levan-

tam-se" a noite, enquanto que as espeaes

brasileiras fogem da luz.

Conta Fritz Muller que proximo a sua

casa ha duas especies de Desmodium: uma

na qual os foliolos se movem simplesmente

para baixo; a outra com foliolos que se mo-

vem para baixo, enquanto o peciolo se le-

vanta, os foliolos laterals giram e ficam pa-

ralelos ao foliolo terminal.

£ste e um novo . movimento nictitropico, que

nos leva a um resultado comum para varias

especies onde uma folha trifoliolada e levan-

tada e colocada em posigao vertical.

Observacoes em algrumas plantas trepadeiras

de perto de Desterro, no sul do Rrasil

Fritz Muller admite que as gavinhas de

certas trepadeiras como as do genero Stry-

chnos tern origem em modificagoes de ramos.

Observou tambem que no genero citado,

estas gavinhas possuiam uma disposicao re-

gular. Em certas Leguminosas (genero Cau-

lotretus) elas nascem no angulo da primeira

folha, sendo esfa sempre rudimentar.

Nas plantas citadas, as gavinhas possuem

aciileos que diferem em seu aspecto, quer se

encontrem gavinhas veihas ou j ovens. Alem

disso, verificou tambem que em outras plan-

tas (Securidaca) as gemas laterals dao ori-

gem a ramos-gavinhas, que ao se enrolarem

a um arbusto ou a um suporte qualquer apre-

sentam espessamentos.

Destas suas observagoes Fritz Muller admi-

tiu cinco estagios para os trepadores de

ramos

:

1. Plantas que se fixam por seus ramos

esticados fern angulo reto, ex. Chiococea*

Vol. 18, N.° 4, 1966 397 CIENCIA E CULTURA



2. Plantas captadores de suporte sdmente
por meio de ramos nao modificados, ex. Se-
curtdaca.

3. Plantas trepadeiras com extremidades
dos seus ramos semelhantes a gavinhas, ex.

Helinus.

4. Plantas com gavinhas altamente modi-
ficadas que podem se transformar ainda em
ramos, ex. Papilionatae*

5. Plantas com gavinhas usadas exclusi-

vamente para reparo, ex. Strychnos.

Em certas Bignoniaceae verificou que apos
a adesao da gavinha ao suporte ela apresen-

tava um alargamento; alem disso os ramos
gemeos de plantas de mesmo genero possuem
enrolamento ora da direita para a esquerda

(destrorso) ou em sentido contrario (sinistror-

so), ex. Mikania.

Duas especies de estames com diferentes

funcoes na mesma flor

"Uma especie de Heeria (Melatomaceae)
que nao e nativa daqui comegou a florescer

no meu jardirn; as flores sao notaveis pela

presenga de duas especies de anteras colo-
ridas diferentemente. As 4 petalas ficam
em pianos perpendiculares; as anteras gran-
des de 4 pequenos filamentos unidos proje-
tam-se para o meio da flor; a cor amarela
dos estames contrasta com o violeta brilhante
da corola. As anteras mais longas sao ver-

melhas com os filamentos e os conectivos
juntos que possuem uma forquilha com dois

pontos amarelos"'.

"As abelhas que pertencem aos generos
(Xylocopa, Centhris ou Bombus) quando pou-
sando nas anteras menores para coletar nectar
podem receber atraves das anteras maiores
o polem por compressao da forquilha contra
o lado ventral de seu abdome".

"Eu vi um so tipo de mosca pequena (Syr-
phidae) e uma Trigona ruficrus visitar esta

flor mas era muito pequena para fertiliza-la,",

A mosca pousava nas anteras amarelas; as

trigonas tambem procuravam-nas primeira-
mente, muitas delas volteavam ao seu redor
e iam para as anteras maiores que ofereciam
um armazenamento de polen maior.

O polen de ambos os tipos de anteras e
branco.

Movimentos das plantas

Fritz Muller observou durante o dia e a
noite as folhas de certas plantas notadamente
Gramineas (genero Strephium) eram dormi-

deiras, isto e, possuiam a noite uma posigao
vertical atraves de amplos movimentos dife-

renciais.

Tambem em duas especies de Phyllanthus

(EupfiQgbiaceae) observou movimentos deste

tipo, aos quais Darwin chamou de movimen-
tos paraheliotropicos.

As Cassias (Leguminosae) durante o dia

possuem seus ramos em posigao horizontal e

durante a noite estes dobram-se para baixo

com movimento de rotagao.

Esta mesma planta observada pela manha
apresentava os folfolos numa posigao vertical

mas sem rotagao.

Os foliolos acima referidos possuem a su-

perficie superior voltada para cima e sao par-

cialmente sombreados pelos foliolos do mes-
mo lado.

Informou Fritz Muller que os foliolos de
Phyllanthus como os de Cassia Brasilienses

tomam sua posigao vertical quando a noite

e num dia de verao quando o sol esta a pino.

Fritz Muller duvidou que um caso seme-
lhante de paraheliotropismo pudesse ocorrer

na Inglaterra; esta duvida era provavelmente
correta para foliolos em Cassia neglecia.

Em varias especies de Hedychium ocorrem
estes movimentos, podendo ser comparados
aos de Oxalis e Averrhoa, nos quais as me-
tades laterals das folhas quando expostas a

luz dobram-se para baixo.

Folhas injuriadas a noite por
radiacoes livres

Fritz Muller sustentava o ponto de vista de
que as folhas se colocam em posigao vertical

a noite, durante o assim chamado sono, para
proteger das radiagoes a ceu aberto. Diz
ele: "Na ultima semana as noites tern sido
frias, isto me deu a confirmagao dos movi-
mentos nictitroficos das plantas. Perto de
minha casa ha alguns Pandanus de 12 anos
de idade; as folhas terminais sao mais jo-

vens possuem cor verde e ficam para cima.
As folhas mais velhas ficam dobradas para
baixo dispondo suas superficies para cima,
sendo de tonaiidades amarelas. As folhas de
Oxalis septum observadas por Muller dormem
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uKi -ineira imperfeita: durante o verao,

ans dias mais quentes e durante to-

as cstaedes do ano".

das plant-as

oes nas folhas de certas plantas

dia e a noite. Variagao de posi-

acao ao caule.

In

""iP
4" 1

"

« is:

on

...ii»:

-

fee o dia fieam horizontais com exce-

m:^ i:as de verao intenso, onde os folio-

s* iobram colocando as superficies supe-

contacto. Em outras plantas, du-

dia, os foliolos superiores sombreiam

-,:.::s acima mendonados pareceram-

ostante interessantes, e por eles se pode

a ideia do senso agudo de observagao

interesse de F. Miiller pelas plantas.

ralmente, tais observagoes somente foram

porque o sabio naturalista ja era

de uma solida bagagem cientifica. Os

dmentos que trouxe da Alemanha pro-

ioaram-lhe estudo em profundidade, dos

6 de muitas plantas, concorrendo, assim,

o melhor conhecimento da nossa flora.

eras foram ainda as observagoes de F.

r sobre as plantas das regioes que per-

L A limitagao do tempo impediu-me de

it esta enumeragao. Assim, deixei de

os estudos que fez sobre as orquideas,

itas outras angiospermas.

Pelo que se le no grande acervo deixado

pelo insigne naturalista, mereceria ele urn

estudo a parte, tal a quantidade e a importan-

cia das observacoes feitas e comunicadas nas

suas preciosas cartas. Por meio delas pode

esclarecer muitos pontos interessantes da bio-

logia dos vegetais e animais que encontrou

em sua fecunda estada nas matas dos arredo-

res de Blumenau.

Os trabalhos de Fritz Miiller nao eram ex-

tensos e o que escreveu procurou verificar e

comprovar pessoalmente, e na observagao de

urn fenomeno sempre se preocupou em fazer

urn estudo global, nao dissociando os vegetais

dos animais e o seu habitat natural.

Finalmente, poderemos dizer que o traba-

lho executado por Fritz Muller representa urn

precioso legado que nenhum naturalista inte-

ressado na flora tropical podera desconhecer.
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PERMANENCIA de FRITZ MULLER
NA ANTIGA DESTERRO

OSVALDO R. CABRAL*

Fritz Mulier veio para o Brasil em 1852.

Narrou o seu cuidadoso biografo J. Ferrei-

ra da Silva que, estando ele a lecionar em
Erfurt, conheceu em casa de seu tio Troms-
dorff o jovem doutor em filosofia Herman
Blumenau, que viria a ser o fundador da Co-
lonia, hoje Cidade que lhe conserva o nome.

Estudava Fritz Mulier medicina em Greifs-

wald, quando aquele amigo embarcou, em
1846, para o Brasil.

Empolgado com o que Blumenau veio a

publicar num folheto de propaganda de suas

ideias colonizadoras e das possibilidades en-

contradas em nosso pais, Mulier, que ja nu-

tria desejos de expatriar-se, decidiu-se e ape-
nas aguardou uma oportunidade de faze-lo.

Com efeito, tempos mais tarde, em compa-
nhia de seu irmao Augusto, a quern conven-
cera acompanha-lo, embarcou para o Brasil.

Desceu em Sao Francisco e, enquanto o ir-

mao explorava as condigoes da incipiente Co-
lonia do dr. Blumenau, Fritz encaminhou-se
para a Colonia D. Francisca, atual Joinville,

com o mesmo fim. Acabaram por optar pela
primeira, mal impressionado Fritz com os ter-

renos pantanosos onde se iniciara a segunda.

De Sao Francisco, onde haviam estabele-

cido residencia provisoria, fizeram a pe o tra-

jeto para a vila do Santissimo Sacramento do
Itajai e subiram de canoa ate o ponto em que
havia Blumenau instalado a sua fundacao.

Hospedou-os este e tempos depois, em se-

tembro de 1852, cada urn recebeu o seu lote

de terras e iniciaram, como simples colonos,
as derrubadas, levantaram os seus ranchos e

comegaram a lavrar e a semear.

Sentiam-se felizes e o biografo citado tex-

tualmente informa: "Existem cartas de Fritz

Mulier, dessa epoca, que sao hinos de grati-

dao ao destino que o fez escolher aquele can-

tinho onde podia trabalhar e viver livre dos-

tormentos espirituais que, na velha patria, lhe

tinham amargurado tanto a existencia".

A uma de suas irmas, Rosa, que lhe foi

predileta, escreveu mesmo "Tu ficaras con-

tente sabendo que estou satisfeitfssimo com a

escolha que fiz da terra onde procurei a

minha nova patria e que aqui vivo perfeita-

mente feliz". "Tu has de perguntar como,

em casebre tao miseravel e sobrecarregado de

trabalhos, pesadissimos, pode a gente ser fe-

liz. Conhecesses tu, porem, como se acha

agora o pedacinho de terra que habitamos e
o que ele foi ha meses atras, passeiasses os

olhos em redor e pudesse dizer: isto tudo e

o trabalho de minhas maos, com elas limpet

o chao da casa, fiz esteios, vigas e ripas, colhi

as folhas para a cobertura, fiz surgir do caos^

de troncos e galhos seculares as rogas que
avisto desta eminencia; tudo isto e meu, e

o produto do meu esforgo, do meu suor; pu-

desses dizer, isto, Roeschen, e certamente

amarias e te sentirias feliz nesta terra e nes-

ta choupana e com igual disposigao e boa
vontade trabalharias, como eu faco". "Eu me
sinto tao bem aqui no mato que nao o deixo
nem mesmo aos domingos, etc.

5
'.

Alem das ocupagoes habituais, proprias a
todos os colonos, Fritz Mulier atendia, ainda,

como medico a urn ou outro colono enfermo,
embora nunca tivesse tido grande entusiasmo'

pela profissao.

Dois anos ficaram os irmaos em seus pri-

mitives lotes, a margem do Ribeirao Garcia,

Itajai acima, apos o que os venderam e
adquiriram oulros, nas proximidades do po-
voado-sede, mas a margem esquerda do rio,

donde so se mudariam depois do seu regresso

da Capital da Provincia, onde se demorou
cerca de dez anos como professor. Nessa.

* Resumo de comunicacao feita no Simposio.
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-r, ~_- _--_ c venderia tambem o seu segun-

:•: — -::t.r. -~enio e passaria a residir a mar-

:-r .:
:-*"• um pouco abaixo da sede da

Vt: z:< tracos caracteristicos da persona-

:::± ae Fritz Miiller, para o qual os AA.

ra a atencao, foi o do seu agnosticism®.

E-a; a::iude tern sido chamada a justificar

it. -:-= aas seus atos e, mesmo, a sua irreli-

~ :i;e :eria sido urn dos motivos — ou o

- - _ do seu afastamento da casa pa-

«na ct)mo do esfriamento das suas relacoes

_- I -r. Biumenau.

_ a:a Roquete Pinto que, ja em 1845, pro-

•-_ — - z -r. Erfurt, "a medida que a ciencia

- t aaais o empolgava", foram-se desva-

— --.. as suas crencas religiosas, comecan-

-_-:;:, para ele, as suas atribulagoes

*As cartas de Fritz Miiller, durante a sua

:anencia, em Greifswald, documentam pro-

revolta contra a opressao religiosa que

ao redor de si, tanto mais quanto no

universitario, em que passou a viver, as

dominantes eram bem diferentes das

> seu velho pai, sacerdote cristao, e sua

lhe recordavam sempre. Os seus autores

c:Ietos eram Karl Max, Bruno e Edgar

Baser, Feuerbach. Duas sociedades funda-

r»m-<r na Universidade : uma contra os due-

« -abimais nas escolas alemas (Mensur)

c outra — "Wechsels teuerverein" — de as-

pecto perfeitamente comunista.

De ambas foi socio e mais tarde, diretor.

Quase no fim da vida, em 1893, escrevia

£k a urn amigo (Oehlschlager), relembrando

jreisfswald e dizendo claramente que as lu-

-2± e as discussoes politicas, religiosas ou

Sviciais, daqueles bons tempos, tinham tido a

laior importancia no desenvolvimento do seu

espirito"'.

Alias, a "opressao religiosa" acima referida,

es^arrava com um sentimento de verdadei-

ra intolerancia no mesmo sentido, que Fritz

Mailer passou a nutrir.

Roquete Pinto diz que "sao tracos fortes

jo seu carater indomavel, da sua sinceridade

iesataviada, brutal, organica, incontrastavel
5
'.

Para nos, sem que nisto va qualquer desa-

rreco a memoria do sabio a menos as irre-

wusaveis qualidades de homem de bem que

apresentou, Fritz Miiller era um intolerante

pois. apesar de afirmar — "nao quero ser

escravo, nem posso" — nao desejava apenas

liberdade de pensar, mas recusava aos de-

mais o direito que reclamava para si.

Ainda Roquete Pinto: — "a crise moral

tornou-se, desfarte, cada vez mais profunda,

na familia do pastor, cujo filho se distancia-

va sempre dos principios tradicionais da casa.

Ate mesmo o doce conforto das cartas de

Roschen comecou a faltar a Fritz Miiller. Ao

terminar o seu curso medico, outro percalco

lhe surgiu a frente, nos dizeres do juramento

cristao a que se via obrigado: "sicut Dens

me adjuvet et sacrosanctum ejus evangelium"

.

Pediu, entao, ao Ministro que lhe concedesse

tomar grau proferindo o juramento dos ju-

deus. Isso lhe foi negado".

Evidentemente, deveria ser muito grande a

intolerancia e quiga rabujice do sabio, pois ao

fazer semelhante petigao deve ter esquecido

que o Deus dos cristaos e o mesmo Deus dos

judeus e juramento deferido aos judeus nao

se coadunava a quern afirmava solenemente

odiar a dubiedade "que tern nos labios numa

crenga e outra no coragao".

Esta mesma intolerancia o levou, no Des-

terro, criar um atrito com um dos mais emi-

nentes e cultos catarinenses da epoca o ilus-

tre Arcipreste Joaquim Gomes de Oliveira e

Paiva, uma das glorias da tribuna sacra em

Santa Catarina. O fato foi o seguinte:

Jorge Matias Heaton, Vice-Concul da Ho-

landa e da Inglaterra em Santa Catarina, mo-

rador numa das espagosas e magnificas cha-

caras da Praia de Fora, hoje rua Esteves Ju-

nior, preparara uma armadilha para cagar

um gatuno que andava a pilhaf-lhe a pro-

priedade. A umas visitas procurou mostrar o

engenho e tao infeliz foi que este descarre-

gou toda a sua carga de sal e bucha no

abdome de quern a preparara. O fato cau-

sou sensagao na pequena sociedade dester-

rense, tanto mais que se vivia a epoca em

que a cirurgia ainda nao penetrara as gran-

des cavidades splancnicas — o que conde-

nava de antemao o infeliz acidentado a um so-

frimento atroz, do qual so escaparia pela

morte.

Foi, de fato o que aconteceu, horas depois.

Poucos dias passados, pelas colunas do jor-

nal local "O Mensageiro", um cidadao ale-

mao, afirmando ter tido conhecimento pelo

noticiario "de terem sido inquietadas as ulti-

mas horas do desgragado Heaton, pela tenta-

tiva do paroco dessa Cidade de reconduzi-lo

ao seio da Igreja Romana", protestava junto

as autoridades contra o ato, perguntando:
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"Ja nao podemos aqui morrer em paz, nos

outros, os protestantes?".

O agnostico Fritz Miiller nao ficou quieto e

desta vez resolveu tomar armas em favor da

crenga. . . que abjurara, em sua patria.

Assim, crismando a religiao oficial do Es-

tado de fanatismo, afirmou que ele: "qualifi-

cava de concubinato os nossos matrimdnios,

de ilegitimos os nossos filhos e nesta cidade

ate atreveu-se a turbar os momentos ultimos

de um infeliz moribundo para, por suas de-

monstragoes importunas persuadi-Io a mudar
de religiao",

Paiva, o paroco, deu troco imediato, repon-

do os fatos em seus devidos termos. Nao Ihe

intimidaram as ousadias de Fritz Miiller nem
o alto conceito de que entao merecidamente
ele gozava na Capital. Tomando por teste-

munhas os medicos que acudiram ao ferido,

provou que, sendo amigo do mesmo, fora vi-

sita-lo e consola-lo. Naturalmente, como sa-

cerdote catolico, nao esqueceu os seus sagra-

dos deveres de exortar, em linguagem pater-

nal, o ferido, de converter-se. Este, "mais
justo para conosco", agradeceu-nos o zeio —
diz o Padre Paiva — reconheceu que cumpria-
mos um dever" — mas nao anuiu, E, a Miil-

ler lembrava que o Governo, que tinha a reli-

giao catolica como oficial, subvencionava os

pastores protestantes de Blumenau com 800
mil reis, quando a congrua anual dos padres
catolicos nao excedia a 300. Esta era a in-

tolerancia brasileira.

Fritz Miiller foi professor do Liceu Pro-
vincial de Santa Catarina, de 1857 a 1864, isto

e, durante todo o tempo da curta existencia

do citado colegio.

£ste Liceu fora criado pelo Presidente Joao
Jose Coutinho, em substituigao ao extinto

Colegio dos padres jesuitas, que fora fechado
peia febre amarela em 1853 e Fritz Muller,

indicado pelo dr. Blumenau, foi convidado
para assumir a cadeira de matematieas.

Teria o sabio relutado em aceitar a oferta,

mas acabou acedendo, com vistas de comple-
tar os seus trabalhos sobre varias especies de
crustaceos.

A imprensa da epoca, principalmente a con-

traria ao Presidente da Provincia, criticou a

nomeacao de alguns professores, aos quais

denominava de "professores colonos", por te-

rem vindo dos nucleos alemaes, pois, alem de
Muller, fora nomeado um outro, para a ca-

deira de latim e, em seguida, designado para
Diretor do Colegio.

Todavia, iniciadas as atividades, se bem
que nos anos subseqiientes as criticas ao es-

tabelecimento tenham sido as mais acerbas,

nao se encontra coisa alguma em desabono de

Fritz Muller como professor, o que equivale

dizer que a sua atuagao nao mereceu reparos.

Ferreira da Silva conta que Coutinho cos-

tumava assistir as aulas do sabio naturalista

e, mesmo, Ihe permitiu utilizar-se de uma par-

te da chacara em que funcionava o Liceu para

formar um pequeno jardim botanico, forne-

cendo-lhe ainda sementes e plantas.

Vale-se de um informe de Muller para nar-

rar que "certa ocasiao entrando na aula em
que lecionava, aconteceu que o professor jus-

tamente explicava aos meninos certas parti-

cularidades dos peixes tintureiros; depois,

mandou-lhe o Presidente um Undo exemplar

de agonauta, que recolhera, havia anos, nas

costas do Rio de Janeiro. De outra feita, di-

zendo-lhe Fritz que pretendia dar aos alunos

mais adiantados algumas ligoes de fisica e

quimica, ofereceu-lhe o presidente varios apa-

relhos e produtos qufmicos em quantidade

duas vezes maior do que a necessaria. Os
seus alunos tambem o estimavam muito; tinha

o dom de saber tornar agradaveis as ligoes,

de forma que elas, efetivamente, aproveitas-

sem a todos".

Em 1858, firmou-se na sua catedra, fazen-

do concurso, juntamente com outros profes-

sores.

No ano seguinte, Joao Jose Coutinho, que

era o maior entusiasta do Liceu, deixou a

Presidencia da Provincia e o seu sucessor,

dr. Francisco Carlos de Araujo Brusque, afir-

maria a Assembleia Provincial que o piano de

estudos do Liceu nao Ihe pareceu o melhor

urgindo a sua reorganizagao ao tempo em que

a imprensa da terra acusava abertamente a

ma orientagao do ensino e denunciava irregu-

Iaridades no provimento das cadeiras. Apesar

de haver a Assembleia auforizado por lei o

Presidente a reorganizar o estabelecimento, a

campanha pela imprensa acabou por surtir

efeito e o Liceu entrou francamente em deca-

dencia. Brusque deu-lhe um novo regulamen-

to, baixou novas regras a serem observadas no

ensino e tomou providencias para que o esta-

belecimento pudesse cumprir as suas altas fi-

nalidades. Criou cadeiras novas, padronizou

vencimentos dos professores, melhorando-os,

mas, aos poucos a confianga no estabelecimen-

to foi perdendo as suas bases, na opiniao pu-

blica. O numero de matriculas diminuiu, de

ano para ano e acabou por ter de fechar as

suas portas em 1864.

CIENCIA E CULTURA — 402 — Vol. 18, N.° 4, 1966



_ r
, v0 p r esidente da Provincia, Leitao

At Cimha, buscou entao restabelecer o antigo

celegio dos padres da Companhia de Jesus

e. embora as conversagoes tivessem sido de-

- -
-;.-.? e os ajustes por mais de uma vez

e
--: de fracassar, a 3 de fevereiro de

l^o5 abria as suas portas o Col£gio do San-

- — -no Salvador.

Com uma organizacao mais ou menos pa-

- - z\ja, seguindo os moides de outros esta-

Wecimentos de padres da Companhia, o con-

TT2TO com o Governo da Provincia estipulava

i.-.:as com respeito a disciplina e ao ensi-

i com os quais nao se conformaram tres

zrofessores, remanescentes do antigo Liceu,

eitre os quais esta visto, se encontrava Fritz

Muller, saindo todos pela imprensa para cri-

-:ar regulamentos e programas.

Muller batia-se pela criacao da cadeira de

ixmao, alegando a existencia de mais de

aos mil colonos dessa etnia na Provincia.

Achava muito natural, certamente, que se en-

s
- asse o alemao, para que pudessem ser com-

rreendidos os imigrantes entrados e estabele-

,:cos nas colonias da Provincia, em vez de

5< bater — o que alias nunca fez — pela

criacao de escolas brasileiras para ensinar a

lingua do pais aos seus compatriotas.

Embora com situacao assegurada, pois era

professor, como os dois outros companheiros,

concursado, Fritz Muller entrou numa especie

de disponibilidade, afastado do magisterio e

sem fungao. Ferreira da Silva diz mesmo que

esta situacao nao agradou ao sabio e que em

1866 dirigiu uma proposta ao Governo pro-

vincial, oferecendo-se para, sem maiores onus

para os cofres provinciais, examinar e reco-

Iher o que de precioso e digno de estudo

encontrasse na flora e fauna da Provincia,

bem como organizar, as margens do Itajai urn

campo experimental onde pudesse tratar da

aclimatagao da plantas uteis de outras pro-

vincias e paises.

A proposta parece ter agradado ao gover-

no e quando, em 1867, por lei, deu destino

aos tres professores do antigo Liceu, Fritz

Muller recebeu o de "principiar a exploragao

e estudos para ensaiar o plantio e cultura de

plantas exoticas e indigenas com emprego na

industrial

Regressou, entao, com a familia, para Blu-

menau, depois de dez anos de estada na Ca-

pital, como professor.

Nao fez Fritz Muller da incumbencia uma

sinecura, mesmo porque entrava no terreno

apaixonante das suas pesquisas e observa-

coes. Assim foi que empreendeu varias via-

gens e excursoes, subindo ate o planalto.

Depois de quase sete anos nestas atividades,

durante os quais realizou a maior parte das

suas observacoes, viu-se na contingencia de

voltar a Capital.

O Colegio do Santissimo Salvador, como

outros anteriores, sofrera enorme desgaste no

seu conceito atacado pela imprensa e pelos

deputados a Assembleia Provincial infensos a

politica dominante. Debalde foram as criti-

cas severas desfeitas ou respondidas pela ban-

cada que apoiava o Governo: — a sua deca-

dencia tornou-se evidente e teve, tambem de

cerrar as suas portas. Cogitou, entao o Go-

verno de criar um novo estabelecimento, dei-

tando bases ao "Ateneu Provincial" e, em

1874, Fritz Muller foi intimado a retomar a

sua cadeira de matematica.

Contrafeito, Muller deixou Blumenau, desta

vez sem a familia, regressando ao Desterro.

Mas, no ano seguinte, como pessoa mais ca-

paz, foi encarregado de acompanhar o natu-

ralista Wiener, que em companhia de Schrei-

ner, do Museu Nadonal, haviam sido incum-

bidos de realizar estudos sobre os sambaquis

das costas catarinenses.

Pouco depois, ainda no Desterro, veio a

conhecer o Diretor do Museu Nacional, Dr.

Ladislau Neto. Ja entao conhecido nos meios

cientificos nacionais, com os quais, tudo leva

a crer, ate entao poucos contactos havia tido,

tendo preferido os meios europeus para a

divulgagao das suas acuradas investigagoes,

foi convidado para ocupar um lugar de na-

turalista ifinerante do Museu, cargo para o

qual acabou sendo nomeado em 1876, com

os vencimentos de duzentos mil reis mensais.

Ferreira da Silva informa que ele "iniciou

imediatamente as suas viagens de exploragao

e estudos, nas quais recolheria numerosos

exemplares da fauna e da flora e faria as

mais interessantes observagoes que, sob a for-

ma de relatorios e artigos, mandava para o

Museu Nacional e tambem as revistas alemas

especializadas, nas quais colaborava.

Em 1884, por intrigas politicas, diz o seu

biografo, viu-se exonerado do cargo que ocupa-

va, mas foi readmitido, em 1888, permanecen-

do ate 1891. Nesse ano, conta Ferreira da

Silva, "proclamada a Republics, e apesar de

Ihe ter Ladislau Neto assegurado que conti-

nuaria o novo Governo aproveitando os seus

servicos, recebeu do Diretor do Museu a co-
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municagao de que o Ministro de Instrugao,

Correios e Telegrafos determinara que a re-

sidencia dos naturalistas viajantes nao pode-

ria ser mais tolerada fora da Capital Federal,

para onde deveriam todos mudar-se, perce-

bendo cada um o ordenado de tres eontos de

reis anuais".

A deliberagao ministerial nao poderia ser

cumprida por Muller cujos interesses cientifi-

cos e familiares estavam solidamente presos a

Provincia. Recebida a comunieagao no dia

seguinte dirigiu a Ladislau Neto oficio consi-

derando-se demitido, por nao poder transfe-

rer a sua residencia.

A bagagem cientifica de Fritz Muller e

volumosa e Roquete Pinto afirma que abran-

ge 248 rnemorias e monografias, faltando ain-

da noticia de 11 originais extraviados, e hoje

considerados perdidos.

Muitos destes trabalhos constituent de fato,

valiosa contribuigao a Historia Natural e to-

dos eles foram fruto de cuidadosa observacao

do sabio naturalista.

Era, todos o afirmam, um observador cons-

ciencioso, probo e capaz. A linguagem des-

sas contribuigoes era sobria, rigorosamente

cientifica, despida de artificios, precisa e

exata.

Darwinista, nos seus trabalhos procurou

sempre encontrar a comprovagao dos postula-

dos enunciados pelo sabio ingles. Aceitara as

teorias e na Natureza buscara a sua compro-
vagao. Como naturalista, foi sempre de uma
inatacavel probidade e jamais se afastou da
epigrafe que colocara em sua tese de douto-

ramento em filosofia em 1844, e que repetiu,

em 1863, em Fur Darwin palavras de outro

Muller, em Copenhague: — "Alias, o que ex-

ponho, sem jurar nas palavras de ninguem,

e sem compilar as descobertas de outrem, e

o que eu mesmo investiguei, achei, e observei

por diversas vezes e em diverso tempo".

Manteve correspondencia com os vultos

mais eminentes do evolucionismo e Darwin o

qualificou de "principe dos observadores".

Foi paciente nas pesquisas e atento nas

observagoes e, sem temor de engano, pode-se

dizer que nelas encontrou o balsamo para
as angustias do seu torturado espirito, um
espirito rebelde, inquieto, em busca da ver-

dade.

Quiseramos alinhar nesta comunieagao todas

as 248 rnemorias e monografias feitas por

Fritz Muller, publicando os seus tiulos. Infe-

lizmente, porem, faltaram-nos os dados com-

pletos que poderiam permitir esta recordacao

de todos os trabalhos que pode realizar no

Brasil, pois foi no Brasil, so em nossa patria,

que pode encontrar as condigoes que permi-

tiram eleva-lo da condigao de professor de

aldeia ou de medico rural as culminancias de

cientista.

A sua gloria, evidentemente, de perto nos

toca — e, embora nao o tivesse desejado,

talvez, poderemos dela compartilhar.

Doutor honoris causa pela Universidade de

Bonn (1868), Membro da Sociedade Zoolo-

gica Argentina (1874), Doutor honoris causa

pela Universidade de Tuebingen (1874), So-

cio correspondente da Sociedade Nacional de

Ciencias de Buenos Aires (1884) e Honorario

da Entomological Society de Londres (1884),

Fritz Muller passou os derradeiros anos de

sua vida em Blumenau.

O renome de cientista nao lhe trouxe a de-

sejada tranquilidade. Nao lhe bastavam os

justos louros colhidos no campo arduo da

ciencia, que vinha projetando, merecidamente,

o seu nome em todo o mundo cientifico. A
sua inquietagao era permanente e o homem

que nao se achara diminuido em trabalhar,

como colono, no amanho da terra nem de

andar de pes nus, como um mendigo, pelos

vales e pelas serras, a cata de especimes da

natureza, nao se sentia suficientemente gran-

de com as glorias que a ciencia lhe reservara.

Envolveu-se em politica, foi Juiz de Paz

e viu-se metido em questiunculas que lhe va-

leram alguns inimigos e detratores. Nem po-

deria deixar de ser, com o seu genio e com
as suas convicgoes. Em 1893, por ocasiao da

revolugao federalista, chegoti a ser preso,

sendo ja septuagenario.

Neste mesmo ano, a esposa adoece e em
marco do ano seguinte, faleceu. Passou a vi-

ver-com as filhas, com uma delas e depois

com a outra, ate que encontrou a paz a 21

de maio de 1897.

Seus despojos repousam ainda em terra

brasileira, em Blumenau, Santa Catarina, terra

trabalhada por ele na ansia de descobrir os

seus segredos, para cuja natureza teve olhos

para ver e inteligencia e cultura para com-

preender — mas para a qual nao teve cora-

cao para amar, como teria sido de desejar,

A memoria do sabio levantaram os blume-

nauenses um monumento — perene e justo

preito de reconhecimento aos seus trabalhos.
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HOMENAGEM PRESTADA AO SABIO-MEDICO NATURA-
LISTA FRITZ MuLLER PELA SOCIEDADE BRASILEIRA

PARA O PROGRESSO DA CIENCIA

Discurso pronunciado pelo DR. J. FERREIRA
DA SILVA, durante a cerimonia em que se

depositou uma coroa de flores no monumento
de Fritz Miiller.

.ertamente outro que nao o sentimen-

i: _- :->peito a meritos intelectuais — que

:r — ". e^jasseiam — o determinante da

ifcsL^acao deste modesto blumenauense hono-

~i* ":.::-. saudar os cientistas aqui reunidos,

TT.-5 oportuna homenagem a memoria do
"---. re dos observadores da Natureza no

= -?. .

Cosfiando-me a tarefa tao elevada quao

i -::s: quiseram, sem duvida, os promote*-

~z- ;-.-:;. reuniao, oferecer a quem vem dedi-

•asEdo toda a sua existencia ao estudo e di-

.. :i:i: da historia deste paradisiaco recan-

-
- :erra brasileira, mais uma oportunidade

:.- z-.-rar e glorificar uma das personali-

4aDes mais expressivas e brilhantes dos fas-

*;~ "
- menauenses.

5 ~ torque e Blumenau que nasceu e cres-

.;. s:'r a inspiracao e as luzes de inteligen-

«2? privilegiadas — de sabios-colonos e co-

- f-sabios — que a sombra deste monu-

to e na oportunidade desta 18.
a Reuniao,

traz meus senhores, as suas mais cordiais

entusiasticas e mais vibrantes saudacoes.

E-toem estas colinas que nos rodeiam, e

:e 2 previdencia do imigrante conservou ate

>*e enfeitadas e floridas; murmurem as

quietas e profundas do rio em que a

cidade se espelha; ecoem os ceus ma-

unrilhosos que nos cobrem; quais novos e

^tosos augures, o mesmo cantico alvis-

-o que cantaram, ha 114 anos atras, sau-

ido Fritz Miiller que aqui aportava para

rcalizar uma tarefa que cobriria de gloria a

t^rra que ele escolhera para sua segunda

patria.

E nada mais oportuno do que relembrar,

Beste instante, o 21 de agosto de 1852. Nesse

cfa, aqui chegou, com sua familia, o sabio
re, cuja fama este monumento eterniza.

Chegou para trazer, com o esforco do seu

braco, o fulgor da sua vasta e profunda cul-

tura, uma extraordinaria contribuicao ao de-

senvolvimento da Colonia, dois anos antes

fundada pelo Dr. Blumenau.

Vos conheceis o que ele aqui realizou como

sabio. Nao foi menor a sua contribuigao

como colono.

Como cientista foi dos maiores dos seu tem-

po. Como membro da Comunidade blume-

nauense ele foi dos mais eficientes orientado-

res da sua grandeza economica e do seu de-

senvolvimento intelectual e moral.

Identificando-se com os mais humildes tra-

balhadores da enxada e do machado, com

eles calejando as maos nas derrubadas e nas

plantacoes, com §les sofrendo toda sorte de

privacoes e contrariedades, de angustias e de

sobressaltos, soube entretanto fazer com que o

trabalho arduo, matante, nao os embrute-

cesse.

E, ao mesmo tempo que arrancavam do

solo, regado de suor e de lagrimas, o pao

de cada dia, encontravam nas licoes e no

exemplo dos intelectuais da colonia, nas so-

ciedades recreativas, culturais e artisticas que

estes fundavam, o alimento espiritual e a re-

creagao necessarios a sua existencia de ver-

dadeiros seres humanos.

Nesse sentido, a obra de Fritz Miiller teve

tao grandes ou mesmo maiores meritos quao

os da sua magnifica bagagem cientifica.

O ideal que vos reune, nesta cidade e ao

pe deste monumento identifica-se, Senhores,

com o que guiou Fritz Miiller desde a sua

terra natal, do aconchego de parentes e ami-

gos, do conforto de urn lar abengoado pela

abastanga at£ e agrestia de uma colonia de

bem problematico futuro.
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Ele aqui veio para aprender a para ensinar;

O vosso objetivo nao e outro nesta 18.
a

Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para

o Progresso da Ciencia.

Nao encontrareis agora a mesma paisagem,

a floresta impervia e traigoeira, os perigos,

as dores, os sacrificios e as lagrimas que

Fritz Muller encontrou.

Mas encontrareis a mesma terra abencoada

que o recebeu; os mesmos coracoes abertos,

leais e sinceros; os mesmos homens que, lu-

tando brava e incansavelmente para prover a

propria subsistencia material, anseiam pelo

aperfeigoamento, sempre maior, das suas fa-

culdades intelectuais; pelo crescente aprimo-

ramento das suas virtudes e do seu civismo.

A vossa atuagao, durante os dias que con-

vivereis conosco, certamente trara beneficios

incalculaveis a esta terra que se sente hon-

rada com a distincao que lhe conferis.

Que a vossa estada entre nos seja das mais

felizes e proveitosas.

Que os frutos dos trabalhos que aqui estais

realizando, sejam mais uma contribuigao ao

progresso de Blumenau, para que este, ainda

mais engrandecido pelo vosso esforco, con-

tinui, com redobrado entusiasmo, com persis-

tencia e denodo, a concorrer para a grandeza

crescente da nacao brasileira.

Que esses frutos abengoados, refletidos na

gloria de Fritz Muller, sejam penhor de leal-

dade e respeito a memoria do grande sabio,

que tudo deu da sua maravilhosa inteligencia

e da sua cultura invulgar para que Blume-

nau chegasse a esta hora memoravel, capaci-

tado, materialmente, a receber com dignidade

e conforto, uma pleiade de intelectuais e cien-

tistas como a que hospeda, e moralmente en-

grandecido pela nitida compreensao dos ideais.

que os orientam e a nos nos inspiram.

£ em horas como esta que nos capacita-

mos, verdadeiramente, da grandeza de Fritz

Muller! £ em momentos, como este, que nos

sentimos reconhecidos a sua obra magnifica,

com a qual ele nao so enriqueceu — e com

que magnitude! — a Ciencia universal, mas,

especialmente, dotou a comunidade em que

se integrara, de recursos morais para con-

servar-se, pelos tempos a fora, dentro dos

austeros principios herdados daqueles que,

com o grande naturalista, foram os criadores

da mais arrojada empresa de colonizagao no

nosso pais.

A sombra deste singelo, mas expressivo mo-

numento, — ato de exaltagao e de justica —
Blumenau te saiida, cientista brasileiro!

Saiida-te e confia em ti. Confia em que,

modesto e sabio como Fritz Muller, tu cons-

truiras, para a posteridade, o mais sublime

e esplendoroso dos monumentos, que sera o

proprio pedestal em que se mostrarao ao

mundo fortes, justos, gloriosos e livres, a

mais livre e gloriosa de todas as patrias, o

mais capaz e o mais feliz de todos os povos,

a terra e a gente deste Brasil estremecido!
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